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DE HUISVROUW BUITEN. 
Nu de tijd weer aan aal breken, of rende. 

aangebroken ie, dat de stadsfamilies voor 41 D. 
ger of korter tijd naar buiten zullen trekken, 
staan de Fonische, Engelsche, Doiteche en 
Amerikumiche vrouwenbladen en — tijdechrif. 
ten vol met allerlei raadgevingen en aanwij-
zingen, teneinde de huisvrouw zoo veel mogelijk 
van het buiten-zijn te doen genieten. 

De tijden zijn voorbij, waarin het werk den 
huisvrouw geminacht werd. Weinig mannen 
zullen nog van het denkbeeld uitgaan, dat 
hun vrouwen geen rust of ontspanning noodig 
hebben, daar ze immers niets te doen hebben 
dan thuis te zijn. Neen, wel degelijk is 
th., de groots meerderheid van de mannen 
mi de niet-huisvreuiren ervan overtuigd, dat 
het werk der huisvrouw arbeid is als elk 
ander werk, en vaak gepaard gaat met edit 
maximum van beslommering benevens een 
minimum van tijd en gelegenheid voor net-
spanning. Daarom heeft de huisvrouw in den 
zomertijd, evenzeer als haar man en haar kin-
deren, niet en ontspanning noodig. 

Wat is geschikter om te doen rusten en 
genieten dan een verblijf buiten? Maaa-artet 
die kwestie van het naar.buiten gaan brengt 
zonneel beslommering en wegen voor de bats-
vrouw mede, dat ze er tegen outlet als tegen 
den zwaarsten tijd van haar jaar, en wel wilde, 
dat 't weer goed-en-wel September was, zij weer 
thuis en op orde en de kinderen naar school. 

_ Kent- -ge dat rille,....digate *tukje oTia,  
soort onderwerp uit den beroemden Trouringh 
voor het jonge Holland? Ze huren een oµ 
trekje, om de moeder van het gezin en de 
jongste der tm kinderen op krachten te doen 
komen. Ze nemen een meid en een juffrouw 
mee. Eu toch komt er nog raldreel eiken dag 
voor de vrouw des halm kijken, als ze haar 
kinderen en haar personeel niet aan kun lot 
wil overlaten, als de magen gevuld, de kleeres 
heel en de gemoederen tevreden willen blijven 
in deze ruimte, kleiner dan thuis, ontberende 
zoovele dingen, die thuis voor de hand liggen 
— dat de. heer des huizen tot de treurige 
overtuiging komt, dat zomerverblijven goed 
zijn voor oude juffrouwen, doch kwellingen 
en rampen voor huisvrouwen. 

Toch is er rel een weg te vinden, die-
ook de Huisvrouw brengt tot genot en rust. 

't A Ilerplerierigste , en de allereenvoudigste 
oplossing der vele zich voordoende vragen, 
is wel het trekken, met personeel, in-een 
goed pension. Dan pas rusten de plichten der 
huisvrouw geheel op andere schonden. 

Dan geniet de huisvrouw onbeschrijflijk van 
dat 0 'm morgens niet-te.hoeven zeggen,- wat we 
eten nioeten• en van het zich neerzetten aan 
den gedekten-disch, waarop het menu zich 
als ren verrassing vertoont. 

Feuilleton. 
11, 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duikelt van A. I hirsa KLAII.MANN, 

(Nadruk verboden. 

I let ijzeren bek werd geopend en het rijtuig 
reed het terrein op. Een gedreun van honder-
den van de meest verschillende geluiden kwam 
hen tegemoet en - maakte de paarden wat on• 
rustig. Maar de koetsier hield de teugels strak 
en reed tot vak het lange gebouw der untine, 
alwaar Eersten en Werner uitstegen. 

In de groote mal van de rentin, waarin 
voor en ma de dagtaak de mijwerkere zich 
verzamelden om te woeden oggeteekend en 
waar zij dan tevens aan moesten geven, hoeveel 
steenkolen door hen was gewonnen, waren 
ongeveer vijftien beambten, die geen dienst 
hadden aanwezig; de anderen bevonden ziek 
in het bedrijf. 

!br hoofdopzichter Mandliek kwam de 
'kinnen iredenden tegemoet en geleidde hen 
naar k lange tafel. Daarna verrekt hij dr 
beambten nader Ir konen rn nadat hij rif 
aan Warnee es. voorgesteld noemde hij .ien 
igen eiSie de nam, van dr ters, killer& be- 

. . ambten 
. Mijtte herren, l.erenad "milden aal rush 

Maar nu staat bijvoorbeeld op dit oogenblik 
mijn bo.urvrouw klaar om naar buiten te gaan: 
Man, vrouw, zeven kinderen van twee maan-
den tot negen jaar, twee volwassen meiden 
en een baker. Ga daar eens mee en pension. 
In een goed pension dan, waar je 't evengoed 
hebt ah thtlis. Dat is immers voor weinige 
bennen te betalen. — En dat toch zou het 
allermakkelijkate en allergeoottelijkste voor de 
huisvrouw lijn. — Ge er no eens mee in een 
goedkoop pension. — Dan beginnen de kwel-
lingen. De kamers zijn te klein, de ledikanten 
voor vader en moeder te kort. De kinderen 
lusten dit niet en dat niet, omdat 't doden, 
niet wo zorgvuldig en veel meer op een 
koopje dan thuis, wordt klaar gemaakt. De 
Neusjan, eerst met gejuich begroet, zijn geen 
fienejm volgens het oordeel der jonge gasten. 
Het feit is namelijk, dat ze met vet inplaats 
met boter gebradetfiti......De aardbeien komen 
uitgeteld op tafel en dat voor zoon groot 
gezin! 

En de kinderen hunkeren naar de volle 
schotels van thuis! 

Het dienstpersoneel, dat mee eet aan de 
bodentafel van het penaioir, komt klagen over 
de ,dikke pillen van boterhammen, met niets 
erop, zonale mevrouw ze nooit geeft, en de 
slappe thee, die wel gootwater lijkt•. Na, 
en als dan het personeel zoo klaagt, dan kan 
de Huisvrouw eerst recht haar pret op. 

Dan ia daar in een pension altijd nog de 
onvrijheid, vooral aas haderlij* ie voer 

met _gruwde fr,”... ene.,  
te maken, dat men hier of daar de eenige 
gasten zal zijn, komt op altijd weer meer geld 
te staan. 

En toch , wie vindt het prettig, dat een 
heel pension ervaart, dat Jantje weer roo'n 
keel opzet, en Mientje zoo echt kattig met 
de juffrouw kibbelt? En wien wordt het bloed 
geen karnemelk, als het someravondgmang 
van een troepje andere' gasten de eindelijk 
ingeslapen kinderen weer wekt? 

Daarom is het te begrijpen, dat de Huis-
vrouw, OM het geld, om het .hebben zouts 
het thuis ins, om :Ie vrijheid, besluit een 
optrekje te huren. 

En nu kalmen lialir zorgen pas recht lie. 
Kinnen. 

We willen niet eens denken aan dat aller• 
ongelukkigste geval, dat het optrekje ook nog 
gemeubeld moet worden. Dat geeft twee ver-
hniringen, een ht.«,n, een terug. Enfin, wat er 
mn verhuizingen vestrit, kunt ge zelf wel 
nagaan. En negen van de tien malen vervalt 
men dan in ei's', groote soberheid van nieubi-
leering,. dat het interieur alle gezelligheid mist 
en men daarom alleen al naar huis gaat ver. 
langen. 

Zoo ge een optrekje neemt, neem liet in 
geen geval te klein. Denknooit, nooit, 't is alleen 

van ta dit °ogenblik belasten  met de bedrijf. 
leiding van de Juatinm-mijn". sprak Kersten. 

„Ik verzoek u vriendelijk, in hein liet ver. 
trouwen te stellen, dat ge in -zijn voorganger 
laadt en deel n tevens namens de eigenares 
mede, dat mijnheer Spelding in ieder opzicht 
de plaatavervatiger van haar is en volle vrij-
heid heeft de raken naar zijn inzicht, te 
regelen." 

„Mijne !weren, verrassend gauw en eigenlijk 
tegen .mijn wil ben ik als leider van dit berg-
werk aangewezen", zei Werner, „ik netlm :le 

leiding over op een moment, dat er. werk-
maniheden te verrichten zijn, even spoedeirliend 
als gewichtig. ik wil trachten deze zware op-
gaaf tot een goed einde te brengen, indien 
ik slechts op uw medewerking ken rekenen, 
zonder welke ik niets kan tot stand brengen. 
'rot mijn genoegen heb ik gehoord, dat mijn 
voorganger in reu,' uitstekende verstandhouding 
tm II *1101 stond en uw volle vertrouwen 
genoot.' Ik beloof u plechtig, dat liet mijn 
streven zijn aal, mie meeneem dit vertrouwen 
waardig te maken. Ik verzoek u, in mij niet 
alleen den chef. »aar • voor niks ook MI 
kameraad le aten, een makker bij liet «snep-
pingmerk , dat door u wordt verrirld. Eren 
dringend ah ik om en vertroireen en ried-
schap verwekt, beluid ik u, dat ieder ma 
ren allen tijde up mij kan erkers , hetzij des 
hei tiersomilatte lietaij dat brr lemmeten 

maar om te slapen. In ons ongelukkig klimaat 
komen toonde regendagen voor, dat ge daar 
wel degelijk rekening mee moogt houden bij 
het kiezen van uw kamergrootte en hoeveelheid. 
We zijn nu vijf jaren achtereen drie weken 
naar buiten geweest op drie verschillende tijden 
van het jaar: Juni, Augustus, September. En 
we hebben MO'veel slecht weer gehad, dat ik 
't allerliefst dat heele buitenzijn maar voorgoed 
in 't dak won steles., zoo er geen redenen 
waren, die ons dwongen, drie weken per jaar 
uit ons huis en uit de stad te zijn. Wat had 
ik moeten beginnen als ik die vijf maal drie 
weken gezeten had in een half gemeubileerde 
kamer, of in een, waar ik me niet draaien 
kon van de volte, igndat 't er zoo klein was? 

Neen, ga u nienehelpen voor uw zomer-
verblijf, en zoo uw beurs n noodzaken sou 
dat te doen, blijf dan thuis. Uw ellende is 
niet te overzien, vooral niet als ge met kin-
deren uit wilt zijn! Laten we veronderstellen 
dat de fIrmáie een gemeubileerd villaatje haart. 
Dan wordt duo alleen het lijf-, bedden- en 
tafelgoed meegenomen. , 

Wees niet bang voor gesleep. Eén stak, dat 
ge te weinig meeneemt, aal u meer ergeren 
en kwellen, dan twintig, die ge voor »iets 
meenam.' Menschen met kinderen, menschen, 
die hunne huishouding allicht reeds eenige 
jaren drijven, hebben gewoonlijk op zolder 
pakruimte genoeg staan: koffers, een te klein 
geworden waschmand. De wasah kan eens voor 
ede koer iu sen uk iimantird wordten en gr 
hebt-al -weer-em-preaktberging.--Die paar gul-
dens, die ge meer moet betalen aan oversturen, 
zullen hun rente rijkelijk opbrengen aan gemak. 

Nu komen twee dagen voor de huisvrouw, 
waarbij haar hoofd dreigt om te lopen. lie 
pakdagen. Wat moet er ingepakt woeden en 
wat moet er bij de hand gehouden worden? 

Door de praktijk geleerd, raad ik u: pak 
geen stak v.16r die twee dagen lik heb muur 
één dag noodje, vanwege de kleinheid der 
renende familie, aangebroken zijn. Anders zit 
ge veel te lang in de pakrommel en pakzorgen. 
Als nauwgezette huisvrouw en moeder zal 't 
ti echter al veertien dagen van te voren over-
komen, dat ge, zelfs opschrikkend uit uw slaap 
ervan, ineens denkt: eo, als ik dot maar niet 
vergeet !• B.v. het stel knoopen van uw man 
zijn lievelingsvest, of de veters van uw baby's 
ehampagnekleurige laarsjes. 

Schrijf dat dan eubiet op, op een klaarliggend 
stuk* papier. Dat ral uw gemoed weer rustig 
maken en u behoeden, niet alleen soos 't 
vergeten van onmisbare kleinighedeo, maar 
ook voor 't u zelf suf denken, op ter kollen, 
gezeten Wat,, was er van de week toch, 
dat ik dacht els ik dit nu maar niet vergeet?• 

Dan komt het illustere oogenblik, waarop 
de kotters gorden afgehaald en ge een gevoel 
van afgedane tuk hebt. En dan volgt de 

betreft. laat ons in weelerzijdsult kTrtrouwen 
aan den arbeid gaan , een arbeid die niet alleen 
de eigeneres van de werken, doen evenzeer 
ons zelf ten voordeele en tot zegen zal strekken. 
Ik noodig u uit uwe niet aanwezige collega's 
metledeelieg te doen van hetgeen .ik tot u 
heb gesproken." 

Daarop werden hinnengenwpen de buiten 
wachtende groepen uit liet personeel welke 

tuoschen de arbeiders en ben:uitten in stonden. 
()ok van hen waren slechts diegenen aanwezig, 
welke vrij van dienut «eren. leder werd af• 
zondelijk aan den nieuwen bedrijfsleider voor-
gesteld en Werner hield tot hen een korte 
toespraak, waarin hij verklaarde, dat dj er 
eteede op konden rekenen, dat hij een wel• 
willend en rechtvaardig dief zou zijn. 

liet geheek personeel met uitzondering 
van den ,hoofdopzichter Mandliek en den 
elachtmenter I /meld , verwijderde zich , 
warm Mandhck uit de last de geente kaarten 
te voorschijn haalde, de ettogenarnittle dmir-
eneeteekeningen , W.1.11111 :le ondermirdsche 
mengen stonden afgebeeld. 

„lber is het linde gedeelte", eenklank 
geheimraad kenren, „hier is twee jaar Meden 
bemat u•tgebroken. • I ielukkig werd der bijtijds 
ontdekt. I let brandde in ven diepe- laag, die 
Och aan ...mijden turken mulst,. bevond. 
Wij waren in -mat de pimumehine. te larea 
oom», 'manke., de gekeele Ime "ader ware. 

afreie met al, wat bij de hand :noest blijven. 
Maar nu zijt ge dan gearriveerd in uw ge-

meubileerde villa. 
De keuken ie uw meisje meegevallen en 

de kinderjuffrouw is best tevreden met de 
slaapplaatsen voor haar en de kleinen, die 
onder haar hoede zullen slapen. 

Hoe laadt ge nu gedacht ue- huishouding 
in te richten? Fleelemaal zelf voor de pot 
zorgen, due in dit geval, laten koken door 
het keukenmeisje? 

Den zal het natutfilijk wel het allermeest 
9, zoet als thuie• lijken. Echter, de tegen-
woordige huisvrouw kijkt verder, dan haar 
neus lang is. 

Ze beoefent haar vak bijna als een weten-
echel.. Wellicht zal ze merken ,dat ie aan 
zee erger dan in de boseehen) dat de prijzen, 
die men in het dorp en aan de deur beding 
voor de eetwaren, ongeloofelijk hoog zijn. Ze 
aal dat niemand kwalijk nemen — ze weet, 
dat ze nu eenmaal tot de ',vreemdelingen• 
behoort en dat die vreemdelingen het in twee 
maanden voor een heel dorpejaar moeten goed-
maken. Maar laat ze dan eens potlood en 
papier nemen. En een kleine rekensom op-
stellen. Wie weet, of ze niet tot de ontdekking 
komt, dat ze ie een goed hotel in de nabij-
heid met haar heele gezelschap voor evenveel 
geld kan gaan eten als waar ze 't zelf voor 
laat kleermaken. In dat geval aal ze die ge= 
legenheid te baat nemen, den hoofdmaaltijd . 
nalt1i,,-. ... talen nuttigen iu dat hotel en 
de heide andere thuis. (/aardoor tal het 
keukenmeisje veel meer vrij hebben en dat 
kan den kinderen en daardoor de rust van 
de huisvrouw, ten teerste ten goede komen. 

Is het wat duurder — als re 't olm eens 
om den anderen dag deed? Dm heeft ze om 

\ den anderen dag haar middag vrij voor haar 
man, kan met hem eens gaan ronddolen, 
alsof ze nog in hun engagementittijd zijn !niets --
apprecieert een man zozeer als dat!' 

Er zijn nog meer vereenvoudigingen moge-
lijk van het huiswerk. laat te eteede bij alles 
en- allee op vereenvoudiging bedecht zijn: 
Hoe meer tijd de meisjes uitsparen op haar 
werk, hoe meer ze de kinderjuffrouw kunnen 
bijepringen met toezicht houden op de kinderen. 
Deze kan dan weer eet. wat meer naaien en 
veretellen aan al, wat kinderen gedurende . 
hun pret-buiten stuk maken el, 1.00 heeft de 
huisvrouw alweer eert avond vrij zonder een 
berg kapotte koeeen en een hoop ktionpen-
Ione goed. 

Zoo raadt bv. een A inerikaaneell blad .11, 
om de satenwassrherij totaal te reorganisseren. 
Eerst de vaten te werken zetten. Dan met 
een vatenkwast, een gromt. %moral! ne schoon 
te maken en we dan met kokend mater te 
overgieten. Vervolgen, laat men le eenvoudig 
drogen. liet blad zegt erbij, dat .,:.k zelfs de 

- - 
genekte. Maandenlang hebben e de laag 

• onder water gelaten therna hebben we het 
water weggepompt , r den mijngang 
ingegaan, als de tiitoralemle gliwd mam ver- . 
oorloofde. 1 revolte-ns belde, w, oi, de ge-
beide doorsnede nam, de Lagere muur gemetseld 
van mon-vasten steen, en op tien meter afetend 
weer ren. tere ijl er timerketi helde muren een 
randlattier hebben kkaingehraelli. Daarna hebben 
we op tien meter afstand tuig weer een dikker 
1111111I gebouwd en wederom zand getoet. Ilij 
dezen laateten muur heeft men neg maanden- 
lang de hitte kininen VOI-lell. ie, zemels 
ment tenminste wel Mag aannemen, het mine 
uitgedoofd, daar dr Inclutoevoer is afgesloten. 
We hebben ie overleg met den Staandierg-
meester I•nittliarig gewikt en geweken, of we 
het zouden wagen, den nieuwen mijngang deer,  
door het oude Loodveld un te leegte 11 e 
hebben het echter Met aangedurfd en daarom 
besloten mit omweg ie maken. he ziet hier 
Op de kaart die .iirime route reed. amigegeven. 
Zij leidt bijna 0,rf den gheelen.ofetend door 
matelot...et, slechts tm ta er 'dempen dim, klei-
eelliefer. De millirem is oei mlider  dat we 
de geselnes gewoon daarin kunnen uitkoteren 
asadat ne buut 11.11 geer voor den onderbouw 
noodig hellen. In de volgende toeken komeet 
• M de nabijheid het braodield. dan 
eerder bereiken ar onmiddellijk den dwars- 
e rg, welke van 11,, de k leophaainau naar keer 

• 
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glazen helder zullen zijn, als men niet het 
heete water maar Met te zuinig is. Voor wie 

aan huis wil laten Iramehen, daar men ten 
eerste in zoo'n vreemd oord niet altijd weet, 
waar men zijn wasch moet laten doen, en ten 
wrede met reden bang kan zijn voor de bui-

ten,porige prijzen, is nog 't volgende aan te 
bevelen 

Verfel uw man en groot,. zoons, dat niets 
zoo prettig zit en aardig staat als een slap 
overlienid niet een slap fantasieboord. Breng 
de weerstrevenden tot de orde door zere ver-
lokken met de produkten .uwer keuze, nette 
witte• boorden niet een gedistingeerd ruitje, 
het boord gesloten met een fijn verguld 
speldje. 

Kleed uw kinderen niet in 't wit. Dan 
-beidt' liet a asdhen nooit uit. Geef ze aar-
dige gekleurde katoenen kleden. Neem liefst 
,00r die zomerverblijfpakjes katoenen erepon, 

dat heeft geen stijfsel en geen strijken 
(Minlijk uit witte damasten tafelkleeden alleen 
maar als ge bezoek hebt. Neem voor dage-
lijksch gebruik mede een wit femme tafel-
kleed. la zaken in guminiartikelen hebben 

ge dainadimtronen in n it gummi en het 
kan mek -pons cri zeem afgenomen woeden. 

Een ding kan ik -n niet genoeg op hart 
drukken. Zorg er voor . dat ge geen logeer-
kamer hebt en bazuin 't vooral niet rond, 
a arme., en naar ge gaat logeer.. Wijf ook 
niet te dicht in de buurt van de stad uwer 
Plu °hing. A Iles 0111 bezoek te vermijden. ls 
het niet vreeselijk , met reu heerlijk uitstapje 
op tomw gezet te hebben . waar de kinderen 
ziele reeds op spitsen — en daar komt een 
heel, familie doch heusch eens kijken hoe 
jullie allen 't maken• en daar zijn ze hot-
gene en dorstiu eten liet Mink. dat 
klaar dond voor de Menie , drinken de limo-
nade op. die tot datzelfde doel moest dienen 
— en eer dan het uitstapje met vergroot 
gezelschap en zonder mondvoorraad tdli on 
dernomen kan woeden — moet de logeerkamer 
nog in orde gebracht! 

Neen — de weken 's zoeners buiten «meten 
als 't ware een reeks van dagen zijn, gewijd 
aan bet fainilieleven! Hier vindt de veva-
haar mail terug, die haar verloren leek in 
werkbe,lomtneringen. Hier ziet de vader pas, 
hoe lief zijn kinderen zijn knnnen — mat ze 
toch groot warden — en zoo bij de hand! 

EO als dan de Huisvrouw haar kit.-
verblijf heeft ingericht, volgens een welover 
dacht plan, dan zal de man ook zien Meet 
vreugde, hoe zijn vrouw  zijn altipl-rizige 
en zorgende vrouw , nu eens weet te rusten 
en er bij opfleurt. 

GRAVIN SOPHIE CHOTEK. 
11e afseltuwelijke misdaad, Zondag gepleegd 

op den Onstenrijksehen troonopvolger en zijn 
gemalin, heeft drie kinderen van een lieve en 
trouwe moeder beroofd. Gravin Salie ('hotek 
was een zier beminnenswaardige vronw en een 
liefhebbende dlitgenoote en moeder. Dat het 
huwelijk van den troonopvolger er in waarhe.id 
een uit liefde was, en zelf, uit daadwerkelijke 
liefde., zal ieder geldoven, die weet. dat deze 
echt een morganatische, een huwelijk met de 
linkerhand was. Zulk een ribt, boemel vol-
komen wettig mi geldig, sluit de kinderen. 
die er in geboren woeden, geheel uit van alle 
waardigheden en titels van den vader. Niet 
licht zal dus een vorst , die neet, dat hij 
eenmaal keizer zal zijn van een groot rijk, 
tot talk du echt overgaan,- 

I ec thans vermoorde troonopvolger ,V11, al 
elf jarin lang (le. toekomstige keizer fan t noten-
rijk, toen hij gravin Sone Chotek huwde. 

ril lal» rente huwelijksjaren zal ineljzicli 
g herinneren de kwellingen, die zij heiden no 

oner, eenden, al,  de oude keizer Fran,  .1,erii, 
mek ne liet °perelaar, bij plechtigheden em 
feeden, dring vnl hield aan den minderen rang 
van de. gemalin des troonopvolgers. Zij moest 
dan gaan achter de jongste der aartshertoginnen. 

wordt uitgehouwen. Geef me eens ds mijnkwart 
van dat gedeelte, isfrald! Hier zie je de ver. 
',kale doormede. Je ziet, de hoordschaelit ir 
doorgetrokken tor aan den vierden 
bodem. /naad, lan den derden tot den lierden 
-aa een /o.m.:minde blinde schade. I le, 
loi, no deler eheergetrokken worden otu de 
,la,donder liggende hozontale kolenlagen te 
bereiken. In haring he

ri
eft bewezen, doe daar 

oer goede en orerf loedige lagen liggen. om 
echter een goeden Inchttomoer te verkrijgen 
zullen v e tegelijkertijd de hoofilschcht unit 
diepen tot aan de blinde schacht bij den vierden 

Alet cie uitholling der blinde,  
...cht zijn u een heel stuk vertier dan rent 
de hesefelselimeht. Als as genoeg diepte hebben, 
/lellen se rijgang maken naar de hesefd- 
atm( es 'd 

ven  
an de'', van onder t's kiin lansnat 

tenelokertad lwaerken. 11e hebben hier lee.. 
In k lelijk %ding ,tets lainlaar mijngas. maar 
o er e-1 .fikdof. I taan. inieetim ter els 

1w. lee an her mulo mejliteld tender door- 
trekken. idel ee ah dr van het niiáiga• sier 

iiiii1111110,11 tol •410111 te. brengen. 
Dat alle, e• im eed geen kunstwerk, liet 
newilnke enne i•, dat led moet gedaan wenlen, 
ora al h e e lasirif in sollen Wang \\ r Lijn  

la-treft. esp de J wetifitéteope 
zoem arAgin, •.•/:1 fan pa. 
in • miloilatir Lomen al,  all.,  ti rk...watts:tin 

,riad gele°, ee. 10 ..verleden, heer,.  

Langzamerhand echter heeft zich hare positie 
verbeterd. 7, is vijf jaar geleden hertogin 
van Hohenberg geworden en kwam in het 
Oostenrijkache hofleven meer en meer naar 
voren. 

Misschien is het wel dit langzaam maar 
zeker stijgen in aanzien van gravin Chotek 
geweest, gevoegd bij de volmaaktheid van haar 
huwelijk, dat vrees in Oostenrijk-Hongarije deed 
geboren wonlen, vrees voor een dag, waarop 
de troonopvolger zijn eed aan Frans Jozef 
gedaan zou breken terwille zijner gemalin, en 
voor haar oudsten rion de kehemkroon van 
Oostenrijk zou eischen. Men zegt, dat het 
deze vrees is, die de. vijandige verhouding 
veroorzaakte, tuvzehen troonopvolger Frans 
Ferdinand en erftroonopvolger Karel Frans 
Jozef, den jongen man, die thans aan den 
voet van den Oostenrijkschen troon staat. 

Gravin Chotek is een schoon. dood ga-
st men — te zamen met den man, dien 7.e 
liefhad. Liefhad tot in den dood. Want de 
aartshertog wist, welk een gevaarlijken tocht 
hij ging doen en had haar gesmeekt, te 
Konopiseht achter te blijven. Tevergeefs —
ze wilde hem Met alleen laten gaan, en we 
begrijpen het — zoo haar gemaal dan verte-

- lijk gevaar dreigde. hoorde zij naast hem. 
Reeds lang verlangde Oostenrijk weer naar 

een keizerin. Keizerin Elisabeth is vermoord, 
niet de troonsbeklimming van Frans Ferdinand 
zon er geen keizerin naast hem gaan. 

Sedert drie neren houdt ieder, die voor 
Oostenrijk weer • een keizerin begeerde, liet 
nog gevestigd op Zita van - Parma, de gemalin 
van den erfrimulmoolger. Wellicht scheiden 
haar thans slechts enkele weken van de 
keizerinnenkremo 

---,Dan zal Oostenrijk spoediger een keizerin 
hebben, dan 't gedacht had maar tot welk 
een prij,! 

DE MODE. 
O, o, (lat veranderlijke zómertje, dat maar 

niet weet wat kt wil_j...yroolijk zijn of in ge-
drukte atemming`(FWeeren! 

Geen wonder. dat men met bezorgde blikken 
lucht, barometers en wedberichten raadpleegde, 
toen onder bedenkelijke voorteekenen de dagen 
van liet 'laag:n.1w Concours hippique naderden. 

Voor de uitgaande wereld, niet alleen van 
de residentie, maar ook van heinde en ver 
uit de provincies — de automobiel heeft in 
de laatste jaren het mondain verkeer zoo 
intercommunaal mogelijk gemaakt — voor de 
uitgaande wereld is de Concoursweek het groote 
nummer van her zomerprogramma. 
'Men• gaat naar den Haag voor liet con. 

cours, — dat is even zoo van zelf sprekend 
als dat — tien boer Vrijdags naar de markt 
rijdt! liet is de groote reunie waaraan iedereen, 
die maar eenigazins kan, deelneemt, waarmede 
bij het maken van verdere plannen wordt 
rekening gehouden. 

Iles is voor die dagen lang van te voren 
afgesproken en geregeld. 

e eten vandaag in het Kurhaus, —
morgen in liet Palace, — dejeuneren na afloop 
van de jachtut in de Rotonde—en zoo voorts, 
en zoo voorts.. 

Want dat is eigenlijk de groote pret. 
Nu ja, men komt voor het concours, en 

men kijkt en wordt bekeken, — men ontmoet 
iedereen die men graag en die men Met graag 
ziet, — maar gaan dineeren en bande joyelese, 
dat is het. En dat is ook de gelegenheid 
om de mooie expremelijk voor dit hippische 
feest aangeschafte toiletten ten toon te stellen. 

Vooral in de laatste jaren was dit her 
geval, toen op het Concours-terrein de japonnen 
ineer en (neer in de minderheid waren geraakt. 
liet buitenlandsch voorbeeld om daar 's middags 
een tailleur• te verschijnen, vond in Oliti 
landje, - waar men over het algemeen weinig 
aan gekleed(' robessle•ville heeft, ijverig,. 118. 
volging. De klassieke tailordnade, is, zoo zeide 
men, de tenue der ware sport-wonnen, mi wie 

— — 
Etnrh walti zijn nel tijdig genoeg aan deze 
groeve begonnen, doch allerlei hindernissen 
toet losrakend gesteente en onderiardsehe water 
massa', helden de. exploitatie bemoeilijkt, Ik 
vr dat de .111.toinintiamijn wel altijd een 

jr eilijk punt sate on, bedrijf zal blijven. Al,  
e liet goed 'Midi, moesten we MI maar in 

de mijn afdalen". 
naald geleidde f1 emmer in een kleedkamer, 

waar een mijnpok, lwataande reit een kiel en 
broek van zwart Eligelach leer, klaar lag. De 
ledden ^  band, een kentreken van de hoogere 
technische beamliten lag ,.r hij evenals de 
leeres kap, die over het hoofd getrokken 
moet a.d.. 

tok de des ige -tok met de scherpe hamer 
al, handvat ontbrak niet en na . ongeveer wei 
minuten wa,  Al eend gereed. Onmiddellijk 
daarop trad mek de oude geheimraad uit zijn 
kleedkamer en A 1 dom maakte hij zichzelf de 
opmerking, dat de,  oude heer er toch nog 
veld friaeli en kranig uitzuig in de donkere 
nájnilracht. 

Langs geweldig.. ijzeren tappen ging het 
elan naar den ingang der o'harlit, waar onaf. 
gebroken dr liften op ree neer gingen, om uit 
het leinnem,te der man eb kleine wagen, loei 
kolen naar n Ir brengers ra ar leeg weer 
naar enig Ir ,ornin. 

in h stel de hit naar leurden. 
tot op eave diepte ilbh11 \all tien  

vraag ik a, wordt daar niet garrne voor aan-
gezien? 

Maar op den duur vond men het toch wel 
wat al te sober, al te stemmig en dit jaar is 
Parijs er dan ook weder geheel. van terug 
gekomen en kregen de japonnen de overhand, 
— vrat niet wegneemt dat men volkomen vrij 
is om de voorkeur aan het een of het ander 
te geven. 
- Ik leg hier optettelijk nadruk op, omdat 
het mij meer dan eens is gebeurd iemand te 
hooien zeggen 

Neen ik ga niet naar het Concours — ik 
heb daar geen toilet voor.• 

liet is natuurlijk alleronnangenaamst zich 
om toiletredenen een genoegen te ronden nat. 
zeggen,-vooraf, wanneer zoo als in—dit geval-
het bezwaar meestal in de verbeelding bestaat. 

Want een wet van Meden en Perzen voor 
Concours- en Coursedoiletten is er toch eigenlijk 
niet, a men kleedt zich precies zonale men 
verkiest., of, laat ik zegge], ezooals men 
zich zou kleeden voor iedere andere middag-
bijeenkomst waarvoor men entree betaalt en 
die das voor iedereen toegankelijk is.. 

En als sprekend bewijs voor deze kleedings-
vrijheid giet men op het hippisch-sportveld 
dan ook steeds de grootste verscheidenheid 
van toiletten extravagante, chique, elegante, 
eenvoudige en ',minder Min dat.. 

De vrouw, die onder alle omstandigheden 
veel werk van haar persoon maakt, zal dat 
hier ook doen; en zij, die zich aan « het 
strikt noodigea houdt, behoeft geene eSee.ell 
te begaan om herfeest te kunnen bijwonen: 
maar dit staat vast, dat de meest bescheiden 
soberheid beter gezien is dan namaak-vertoon 
met_floddergijdjes en prullige kant. 

Edoch, al dwingt aan den renen kant de 
renbaan volstrekt niet tot iets bizonder aparts, 
zoo is het aan den anderen kant een uitge-
zochte plaats voor haar die er van houden 
en in staat zijn de allernieuwste creaties te 
vertoonen 

' 
Dat is altijd zoo geweest; zoo lang er ge. 

read en gedraafd is, heeft men die réUnie, 
gekozen om de laatste modes te Indeden. 

Reeds onder Lodewijk XVI had men het 
druk over de ,rentoiletten.. Zoo vertelt madame 
Crjgui in hare memoires dat Dothé, eerre 
gevierde tooneelspeelster, te Longehamp was 
verschenen in een japon van zilverbromat 
met vlierbloesem geborduurd, terwijl haar 
hoog poederkapsel, ede pont., die toen juist 
dagen van glorie beleefde, met echte parelen 
en vlierbloemen was opgemaakt. — En hoe 
ongezocht dikwijls de aanleiding is. die een 
mode doet ontstaan, blijkt uit het verhaal van 
ms dame, die, het fr in het begin van de 
XIX' eeuw, op het Co

u  
ncourseterrein, toen zij 

door een gietbui werd overvallen, de jas van, 
haar echtgenoot aantrok om haar al te dun 
mousseline japonnetje tegen den regen te 
schermen. Zij maakte zooveel opgang in den 
el'aletot., dat een nieuwe mode was gelan-
ceerd. 

Acht dagen later liep alles wat meedeed 
zoo gekleed! 

.11 worden er nu op Houtrust geen nieuwe 
Modes geboren, toch is daar dezer dagen zeer 
veel te zien geweest, dat getuigde van den 
goeden smaak der hollandsche dames. 

Zoods te verwachten won hebben de capes 
ook háár gewonnen en gag men er die, vooral 
Donderdag, wat de groote dag dan eigenlijk 
is, in menigte. 

Ik mag hier geen namen noemen, anders 
zon ik u verraden, vanwaar het blauw satijnen 
toiletje kwam, dat met de combinatie wit 
laken cape en blauw bebloemd hoedje zulk 
een allerliefst effect maakte. 

Een andere donkerder blauw satijnen japon 
met cape van dezelfde kleur waarop een groote 
zwart fluwelen kraag, voldeed niet minder 
goed: evenzoo een zwart satijnen cape met 
witte voering op x.en wit geplisseerd. rok .... 
en een van Maner laken op een wit- MOUW- 
line toiletje  

Onder de e ed taille• gedragen japonnen 
een enkel glad lijfje dernier genre voor zoover 

Ketilschen Dom zeker tweemaal renwijnen 
kon. Op den bodem der oude mijn werd halt 
genaakt. Vandaar uit ging (nen langs de met 
elritrisehe lampen verlichte grondgangen; waar 
enen zeer snel voortiiikwain. Na tien minuten 
ongeveer sloegen Kersten, Werner, Manslich 
en  Oswald den nieuwen dwariegang in, die 
niet een genoten hoog 0111 liet ende broodveld 
heengetrokken war. 

Werner vroeg een en onder, 11m zich nauw-
keurig op de hoogte te stellen. De geheim-
raad en nog meer Manclick gaven uitsmeltende, 
duidelijke verklaringen. Nadat ze ongeveer een 
uur in de mijn waren, verklaarde Werner: 
„Ik wil in geen geval hebben, mijnheer Kersten, 
Jat II nog langer hier blijft. De verdere bij-
zonderheden kan ik heel goed onder leiding 
naar den heer Manslich bezichtigen. En vooral 
in dr diepace gangen moe n niet gaan. Het 
is al een groote inspanning voor 11, dat ge 

al zoo lung inee helft geweest." 
,,Nee, ik vind het heat en hoop, dat je 

zonder mij mik klaar zult komen." zei de 
eiwit. heer Kernen: „de zaak wordt wel een 
hertje tererfoneiend voor neij. Ik ben sedert 
maanden niet meer in de mijn gewest en her 
hamen hier aalt nie wel wat zwaar. Ik ben 
eaek hang, dal de limit,  iiiehtige blekt onder in 
de Slipt mijn longen geen goed aal doen." 

bie opncMer act het bouw werk in den' 
ilaariong begeleidde hb-il molen geheimraad  

ik heb kunnen nagaan, —bet was van zwarte 
taffetas en werd gedragen op een aelfden rok 
waarover een lange tuniek van witte kant. 

't Deed nu nog een beetje vreemd tas-schen 
alle losheid en eonaangoslotenheid., maar eer 
we' een jaar verder. zijn.... ach neen! geen 
voompellingen, .... misschien is ook dit dan 
alweder geweest' 

Een andere combinatie van wit en Zwart-, 
die mij — 't is een kwestie van smaak —
meer bekoorde, beatond uit ren robe. — Che-
mise van witte. geborduurde tune met witte 
zijden ceintuur op een fond van zwart satijn, 
daarbij een klein zwart satijnen hoedje met 
een ernaar van paradijsvogel...,  

Het mooiste toilet? Onmogelijk te zeggen, 
— juist dooi de groote verscheidenheid mm 
de keuze te mogelijk, — en — eigenlijk  
stond alles fleurig en goed op deze zonnige 
middagen . , .. maar wilt ge weten wie zeer 
de aandacht trok? Dat was een .... een .... 
nu, een dametje in een panisch vosten., — 
de rok, met een glad heupstuk van bayadère 
zijde was van voren opengeknipt, hoog genoeg 
om aan een licht — (ook paarsch) 0mnd 
heen volkomen vrijheid te geven met den 
gomden enkelbaud te pronken ... . Fan suc-
ces! — dat behoef ik Met te verzekeren, — 
vooral het sterke geslacht, — het vroeger 
zoo genoemde, bedoel ik, vond het machtig 
mooi .... ',Hebt u op den hoed gelet — 
vroeg ik aan iemand, — het antwoord dat 
men mij gaf toonde mij al het onnoozele 
dezer vraag! 

A propm van hoeden moet genoteerd woeden, 
dat de goedgekleede mensehen veel grootere, 
!hoewel dan nog geen groot e, droegen dan 
in den afgeloopen winter en liet voorjaar. 

Zouden zij zoo _sjeoedig al weder de over-
winning behalen, of is de bredere "rand 
slechts ren zomergril? 

Daar valt met zekerheid nog niets van te 
zeggen — alleen dit, dat de groote, platte 
oom, half serun en half fluweel, die op het 
°ogenblik de voorkeur heeft, bijna iedereen 
bizonder goed staat; en d Ut , 0.01L ik wenen 
geeft juist een groote kans.... 

— laat mij thans besluiten met een ver-
makelijke hoedenhistorie, die ik dezer dagen 
in een fransch blad las: 

M"e Lise Berd, eene bekende tooneelsifeel-
ster had zoo ter loops aan een journalist 
verteld . dat zij voor lederen dag van liet jaar 
een nieuwen hoed had, en de man van de 
per. wa- onmiddellijk aan het cijferen gegaan 
en had in zijn courant uitgerekend, dat dit, 
de hoed op 200 frs. gerekend — een jaar-
lijksche uitgave van 73.0110 frs. was. — 

Het blad ging de grenzen over en kwam 
in handen van een duitsehen collega, die, — • 
misschien was hij op dat oogenblik om kopie 
verlegen — er een vruchtbaar onderwerp in 
zag om een lange, wijsgeerige bespiegeling 
over te se.hrijven fransehe frivoliteit, duitsche 
degelijkheid , ongehoorde luxe in het moderne 
Baby!. enz. enz. enz. 

liet artikel deed de ronde in ele provinciale 
pers en -- sedert wordt Hedy °verdroomd 
met brieven uit alle oorden van het duit:ede 
rijk, en al die brieven kamen van deugdzame 
duitache v, die een beroep op hare 
goedgevigheid

ruwen 
 doen. ,Gil, die zooveel hoeden 

hebt, zand mij er een of twee, die gij niet 
meer draagt. .Gij, die zooveel aan uwe 
hoeden besteedt, zend mij vijf mark, — dat 
ie nog minder dan gij voor een enkel lint 
betaalt. ',Zand mij een zomerhoed, een 
vogel, een veer ...." Zoo gaat het door —
een bede correspondentie. 

11'1'lieren heeft er geen flauw vermoeden 
van gehad, dat een onbeteekenende confidentie 
haar zooveel relaties zou bezorgen! 

Maar te Parijs aas het effekt heel anders. 
Van de Parissiennes, die het verhaal lazen, 
gelaafden velen het niet; de meeaten toonden 
zich niet in het minst verbaasd en een was 
er, die met een medelijdend lachje zede 

hoed per dag? Maar dan moet zij 
',middags uit met een morgenhoed 

tot de hoofddhaèht. Werner echter ging met 
de anderen het nieuwe gedeelte in, overal 
vragend en onderzoekend. blij klom op ijzeren 
ladders in de schachten omhoog, tot bij de 
plaatsen, waar de arbeiders boven hun hoofd 
het werk meeaten verrichten. I lij daalde met 
touwladder( tot de mijngalerijen, van waaruit 
nieuwe schachten naar beneden werden aan-
gelegd en waar de arbeiders liet werk onder 
zich hadden. 

Nadat ze zoowat drie uren in den mijn 
waren geweest en de gewichtigste plaateen 
hadden bezocht, ging Menner met de twee 
beambten weer naar boven. Hij baadde in het 
zweet en was uitgeput van vermoeienia. Het 
warme had in -de badinrichting, die hij de 
minicantine was aangebouwd, verfrischte hem 
maiigszins. 

Nn een kleine wandeling bereikte hij de 
tram en reed naar huis. 

he huishoudster, juffrouw. Wolf, trok een 
lung gezicht, want het etensuur was al lang 

‘i enter at echter heel weinig, hij was 
doodmoe en moest eenuur slapen, eer hij 
weer naar het directiekantoor van het walsiverk 
kon gaan. 

Hier kwam ie den namiddag Kersten weer 
bij hein, om te inforieweren, op welke manier 
Werner de ierderr »erken der Jusfiliosmini 
dat ht te 
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CONCOURS HIPPIQUE. 
De zon heeft het blijkbaar niet over haar 

bat kannen verkrijgen, haar gunsten geheel 
aan het concours te onthouden. 

Gaandeweg heeft ook haar de belangstelling 
ja  pakken gekregen, aoodat ze zelfs de laatste 
dage, onafgebroken de foeten met heer tegen-
a.oadigheid heeft vereerd. Na, rij kan er inch 
eiel over beklagen, dat haar aanwezigheid niet' 
pp prijs is gesteld. Vooral Zaterdag en Zondag, 
toon reeds in de morgenuren vaststond, dat 
wolken noch nevelen haar komst zouden be-

letten, is haar invloed groot geweest. 
We zonden de dames van de eerste dagen .  

onrecht aandoen, als we beweerden, dat haar 
kleedij niet de aandacht waard was, maar toch 
ral niemand ons van partijdigen voorkeur kunnen 
verdenken, wanneer we verklaren, dat de laatste 
dagen, wat het" zwierig aanzien van de toe-

houwers betreft, toch verre de kroon spanden. 
Het is een onbetwistbare eigenschap van de 

hippische feesten, dat zij als 't ware de groote 
ode in de gelegenheid stellen, het publiek 
der haar invloed te brengen. 
Auteuil, Grfinewald, het lijkt brutaal, maar 

bijna zijn we geneigd, Scheveningen er aan 
toe te voegen, want ook hier is ons het nieuwste 
van het nieuwe vertoond. Wat ons in de 
vitrine Van de groote magazijnen heeft ge-

en bekoord, doch wat we schuchter 
ongelooVig,—eiet durfden denken, dat de over-
winning zon behalen, heeft gezegevierd. Waarde 
lezeressen de cape is er. Ik hoop, dat n dit 
evenveel genoegen doet, als het mij deed dit 
te ontdekken. 

Want ik moet eerlijk bekennen, tijdens de 
aankoop van mijn nieuw zomeromhulsel ernstig 
in tweestrijd te zijn geweest tusschen een 
extravagante cape en een meer conservatief 
overkleed.  

zij wedijverden met elkaar in oharme van kleur 
en conceptie. Want het ie goed gezien, van 
hen, die dere mode schiepen, niet de cape te 
brengen, zouts we reeds jaren geleden hebben 
genoten, doch haar weer te doen herleven, 
verjongd en verrijkt door een vest, dat ver-
metel van uit de plooien naar voren treedt 
en verlevendigd ook door een grillige, bijna 
te nonchalante kraag, die kan vallen, zooale 
hij wil, als hij maar niet stijf valt. tok aal u 
maar niet vertellen van de gewaagde combi-
naties van gris-perle laken, met een circa 
zeskleurig vest, mitsgaders een zwarte kraag. 
Want ge zoudt me toch niet willen gelooven, 
als ik u verzeker dat het prachtig was. 

Het is jammer, dat de fotografie, de kleuren 
niet weergeeft, anders zouden de kiekjes onze 
meening onderstrepen. 

Wat zullen we verder dan het concours 
nog vertellen. liet voornaamste deelden we 
reeds mede in ons vorig nummer en van het 
niet minder belangrijke, waarmede we het 
uiterlijk aspect van de toeschouwsters be-
doelen, gaven we hierboven een korte bej. 
echrijving. Zoolang de paarden of liever gezegd 
peerden, want . zooveel weet ik er ook nog  

wel van, nog steeds ongekleed in den ring 
verschijnen, weet ik daarvan niet veel te ver-
tellen. Niet dat ik niet genoten heb, dat zij 
verre, maar geïntimideerd door de waarlijk 
overbInftende technische opmerkingen, die ik 
van heeren-zijde au terloops hoorde, boeren 
met liegen hoed en witte slopkonen, durf 
ik mij er nict aan wagen, mijn Itumperige 
opmerkingen te plaatsen. 

Eenspannen, tweespannen enz. zijn mij in 
bonte rij voorbij de oogen gegleden, en bij 
het springen, o zalige afwisseling, heb ik' 
mijn hart 'vastgebonden. Wat wil men meer 
en wat zal ik er meer van vertellen. 

Zoo behoort het concours-hippique wederom 
tot het -verleden en heeft de volzomer zijn 
intrede gedaan. 

Hopen we, dat het Comitée eveu volden 
kan rijn. Over den uitslag als het publiek, 
dat dit schitterend sportfeese heeft bevocht. 

H. V. 

VROUWENSPORT. 

TinjariE beslaall „Batagschn lawntemisbond", 
Hedenmiddag één Juli om den uur be-

ginnen de internationale jubileumwedstrijden 
uitgeschreven door den Bataakehen lawntennis-
bond op de banen van de Bataat in de Scheve-
ningsche boschjes. 

Deze wedstrijden zijn dit jaar jubileum-
wedstrijden, omdat tegelijk hiermede herdacht 
wordt het tienjarig bestaan van den bond; aan 
de prijsuitreiking welke Zondagavond 5 Juli 
zal plaats hebben, wordt ter feestelijke herden-
king eene bowlfuif verbonden, terwijl Maandag 
6 Juli eene georganiseerd wordt van 
de leden van den bond en de deelnemers aan 
de wedstrijden. 

De Bataafeche lavmtennisbond heeft ge-
durende haar tienjarig bestaan lal wat ver-
beteringen aan de Bataat tot titanriff gebracht; 
toen de bond opgericht werd, was het leden-
aantal zuivel wat het aantal clubs als personen 
betreft, zeer gering te noemen naar verhouding 
van het aantal op de Bataaf spelende clubs; 
toch werden dadelijk het eerste jaar onderlinge 
competitiewedstrijden gespeeld, welke ten doel 
hadden, ten de verschillende wan de Bataat 
spelende clubs meer met elkaar in aanraking 
te brengen en zoodoende een ouderlingen band 
te vormen en ten om de spelers uit de 
verschillende clubs gelegenheid te geven ook 
eens tegen :spelers uit andere clubs te oefenen 
en daar iedere club natuurlijk hare beste spelers 
en speelsters uit zou laten komen, hierdoor 
de spelkwaliteit e verbeteren. Behalve deze 
wedstrijden werden ook nog verschillende an-
dere uitgeschreven; gewoonlijk werden ieder 
jaar voorjaar., internationale- en najaarswed-
strijden gespeeld. 

De hoofdhuur van verschillende banen kwam 
Imignamerhand ook in handen van den bond; 
als gevolg hiervan werden de verschillende 
bedragen voor de onderhuur van de banen 
beter vastgesteld; vroeger toch huurde één 
club of persoon een baan voor alle dagen der 
week voor een bepaald aantal jaren; dit was 
dus de hoofdhoorder van de baan; wilde deze 
niet alle dagen zelf behouden, dan werd de 
baan voor- één of meet dagen der week in 
onderhuur gegeven aan ene of meer andere 
clubs, wat bij de toen al heerschende behoefte 
aan tennisbanen niet moeielijk was, zoodat de 
hoofdhuurder weinig of geen risico liep; maar 
voor deze onderhuur kon iedere willekeurige 
prijs gevraagd worden, zoodathet wel voorkwam 
dat de hoofdhurders, die bijvoorbeeld vier 
dagen per week de baan verhuurd hadden, 
hiermede de- .heeh baanhuur betaald kregen 
en zelf gewoonlijk nog de beste slagen over-
hielden ; aan dezen wantoestand werd door den 

:Messen. vorken en lepels. 
C01.1.1,1714. FREPEElku). 

Men gebruikt ze eiken dag, en niemand 
denkt eraan dat ook zij een geschiedenis achter 
zich hebben.... 

In het Gemeentemuseum is een tentoon-
stelling in orde gemaakt van • messen, vorken 
en lepels welke een aartsverzamelaar bij elkaar 
heeft gebracht. Messen ziet men er van uit 
de zesde eeuw en nog ouder. Hoe men aan 
al dit oude goed komt? 

Veel vang deze menen zijn bij het opgraven 
van terpen I  gevonden, doch ook bij het uit-
baggeren van rivieren komt er steeds veel 
gebruiksmateriaal voor den dag. Heel oude 
messen, uit de zesde eeuw bijvoorbeeld, zijn 
weer gevonden in grave». De houten of banen 
hete» zijn mi verdwenen, het ijzer alleen 
is over. De meeste van deze oude messen 
hebben een g euf over de geheele lengt, de 
zoogenaamde loedge u I. 

Langzamer rad krijgt het mes het beeld 
van beschaafd r zeden. In de zestiende eeuw 
werden er al éél fraaie exemplaren gemaakt. 
Een mes ep rk ; samen-in een sierlijk etui 
nam men mee als men ten eten werd ge-
vraagd. Makkelijk voor de bediening was dat 
zeker. 

Zilveren lepels met gedreven stelen en fijn 
graveerwerk roepen de tijden van Hollands 
grootstro bloei op. ifrappig zijn-  de toeklep-
bare lepels en die welke zoo ingericht zijn 
dat vork en lepel aan een steel zitten. 

Men zal zich niet berouwen indien men de 
hooge stoep van 't Museum even opklimt en 
eens in 't zijaaltje kijkt. A. D. 11. • 

Natuurlijk was ik in mijn keuze aan den 
behoudenden kant, want mijn-Moed is onvol-
doende ontwikkeld, om de rol van baanbreek-
ster te begeeren. 

Gelukkig dat de teerling goed en wel is 
geworpen, want moest ik, nu nog kiezen, nadat 

-ik alle -voortreffelijkheden vin -de Cape-dracht 
zoo overtuigend heb aanschouwd, misschien - 

Van glanzend dun laken, va liberty satan,,  
van zachte witte wol en ook van de meer 

. eportlike echotsche ruit zagen we de meest 
elegante omslagmantels. De meer solidèswollen 
mantels sportief om de ecbouders' hangend, 
de dunnere elegant en edepel gedrapeerd, 
neergolvend in nonchalant sierlijke - plooien, 

Bataafschen lawntenniabond zooveel mogelijk 
een einde gemaakt. • 

Nog eene groote verbetering door den bond 
verkregen is het door samenwerking met de 
melkinrichting de Sierkan tot stand komen 

/van de kleedkamers geweest, waaraan reeds 
lang dringende behoefte bestond; de meeste.  
spelers zullen zich nog—wel herinneren hoe 
indertijd de koepel ,als gewone kleedkamer 
gebruikt werd, terwijl dan voor de matches 
de kegelbun als zoodanig werd afgestaan; in 
.geen van beide gelegenheden 'bevond zich 
ene waterleiding of zelfs maar. iets. wat op 
eene douche geleek; men behielp zich een- 
voudig met emmers water gewoonlijk door de 
spelere zelf uit den stal of keuken gehaald, 
terwijl het ook wat de ruimte enz. betrof eens . 
zeer primitieve inrichting we; eens dames-
kleedkamer bestond toen heelemaal niet, terwijl 
er-nu zoowel voor de dames als voor de hoeren 
eens keurige kleedkamer met dociele enz. is. 

De betere spelers zijn tegenwoordig bijna 
allen van de Bataaf verdwenen, alleen het 
aloude Quick is getrouw gebleven en oefent 
ten minste nog een paar dagen in de week 
op deze banen; de oorzaak hiervan ie voor-
namelijk gelegen in het feit dat het op gravel-
banen zooveel beter en aangenamer spelen is 
dan op cement en waar hier bij Leimonie 
en bij de W. W. goede gravelbanen zijn, wordt 
daar door onze beste spelers geoefend; toch 
hebben velen hunner de eerste beginselen van 
het tennisspel op de Baf geleerd en is ook 
de bekende club Leimonias er geboren. 

Maar al oefenen zij er niet meer, zoo komen 
toch ieder jaar op de internationale Bataaf-
wedstrijden' velen van onze beste spelers en 
speelsters mededingen en wij twijfelen niet of 
ook dit jaar zal, met het oog op het jubileum 
va» den bond, het aantal inschrijvingen zeer 
groot zijn, woodat het bestuur en allen die 
belangstellen in het werk en den bloei van den 
Ilataafschen • lawntennisbond, met voldoening 
op deze feestelijke herdenking terug kannen 
zien- H. • 

• 

HET BLOIJSEN-HUIS 
Hoogstraat 21 Telefoon 7293 

GROOTE ZOMER-UITVERKOOP 

Madelle iekart, 
Hoogewal no. 5, 

WOENSDAG 1 JULI 

OPRUIMING 
Costumes - Mantels - Robes 

en Blouses. 

VERDANDKISTJES 
Sn•claal ingericht vager Autontobieltocht•n bij: 

Firma E. DE LEEUW. 
Telel 6513. PRI 
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Leverancier van H. M. de Koningin. 

"I!'ellEkt°!".".E.I.91 E 
Den Haag, 24 Juni 1914 

Belangrijke Prijsvermindering 

in Dames- en Meisjeshoeden. 

Weck's Steriliseerproeven, 
Op 2 en 3 Juli a.s. des middags van 

3 tot 5 uur steriliseoren wij met de nieuwste 
• --Week's-  apparaten in hot 

ell) 

42 
Van de officiaele medewerking van den 

.iloofilvertegénwoordiger voor Ned'ertind 
hebben wij ons verzekerd. 

De Hoofdagenten voor Den Haag 

EITHOYEI &b.  1. STIKKE11011111 
Vlaanagstraat 18. Itiuniterilijk Sa. 

Ir het grlioew 0111gerthi wordt riet verkocht. 

Gebouw DILIGENTIA 
Lange Voorheat No. 5. 

Onze geachte cheeta, en verdere be- 
langstellenden noodigen wij beleefd tot 
bijwoniug uit. 

Magazijn „DE DUIF" 
Yeenestraat 11-19 

Hoop prijzen 
geeft A. VAN LEEUWEN. ,..nr 
nette lleelr,apar. Hoeren- en 
Damen-kirederen, gehede 
gedeelten von inboedel.. 

Laat zich aan huls ontbieden.  
SPUI 145e. Tel. 1420. 

Haagsch Effectenkantoor 
KONINGSPLEIN 10. 

Telefoon 1490. 

Effecten, °oenen», 
Prolongatie en Rek.-Ct. 
Kantoor geopend ven 0-31 

Itsj.11.T. VAN DOESBUIUN 

Extra Aanbieding! 

Th, BARIRIS, Damesleermater, 
Coupeur Maison Phdr, 

TOLLEN8STRAAT 128, Taf 6892. 

levert gedurende es maand JULI 
Tailleur-Dosturnos prima stof 

en zijde voor 50 gl. 
vv. ~misse,e werden thans reeds 

mgenomen. 

EFFECTEN. 
Wanneer gij effecten bezit, 

abonneert u dan op het 

FINANCIEELE DAGBLAD 

Neerlands Koopkracht, 
prijs por halfjaar f 7.50. 

ELLEN DAG een 

belangrijk hoofdartikel; 
eiken dag de vragen 

van abonné's-  gratis be* 

antwoord; eiken dag ene 
berichten, die voor den 

effectenbezitter van 
belang kunnen worden 
—t. • 
Vramaiptipratterpre•Aa~ 
MOP» aan 40 Ilmweal ,  

heleimistait n. 
rage, 

STROEBEL & KROESE 
Piet Heinstraat 69 Koningsplein 6 

Telefoon H 4074 Telefoon H 8326 

Garneer- en Modeartikelen, Hudsckosnsn, Kousen enz. 

Sousbras was do cooaraddllgato *d de Waal* soorten 

N l LUW t th•IIMAIII ZEDEIDER NAAD 

4 

mor 

Aangezien de Nieuwe Magazijnen, eerst einde Maart 1.1. werden geopend, zijn in Confectie, 

Hoeden, Handschoenen, Kousen, Nouveauté's, Zijden stoffen, Garneeringen, Linten, enz, enz. 

uitsluitend  goederenj_a_31., dit Seizoen  aanwzig, die niettegenstaande — bij Wijze van 

reclame — tot ongekend lage prijzen  worden opgeruimd. 

dia  
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le ,...1..rlAn.1.-ho ,locadrakk..ro, 1.. SNIT, 
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MUZIEK. 
La grande-duchease de Gérelatelni. 

eQ.ed on n'a pas, ce que l'on aime, il 
faut aimer ce que l'on a•; dit ie een philo-
sophie d'amour, die van een zeker niet-hypo-
chondrisch gemoed getuigt . Een persoontje, 
dat deze wijegeerigheid verkondigt, zal nood-
wendig een luchthartje zijn, niet van plan 
over een of andere moeilijkheid te egrilbeln*. 
En dat doet dan ook de grande-duchease niet, 
want zonder de minste scrupulee bevordert ze 
ele eimple soldat Fritz., die door zijn kranige 
figuur haar gronaltertoginnelijk, edoch vrouwe-
lijk hart heeft gestolen, tot korporaal, sergeant, 
luitenant, kapitein, ja re«a, tot egénéral en 
chef.. _ 

Arme generaal Bumm ! Het opperbevel wordt 
hem meedoogenloos afgenomen en hij moet 
zijn panache afstaan aan den knappen ',jeune 
aoldat., zonale Fritz zichzelf met blijkbaar 
welgevallen -noemt. 

De rol mag een dergelijke zelfgenoegzaam-
heid voorschrijven, de bezitter van dien rol 
mocht met recht deze karakter-kwaliteit naar 
voren brengen. 

Het was een pracht-grenadier, zomls Roy 
dien gaf en we zouden ons geen betere be-
zetting van den rol kunnen denken. 

Evenals de stem van den anderen tenor v. 
. vetlok-Band_ 

timbre is, evenzoo is het met den boelen per-
soon. En beiden zijn in hun genre voortref-
felijk. Doch dele rol is die voor Roy's per-
soonlijkheid. Stijlvol bleef hij van begin tot 
eind, ook in zijn waardigheid van generaal: 
de handige, jolige, snedige en toch eenvoudige 
soldaat, een beetje druktemakerig, brutaal tegen 
zijn ouden chef en met zeer veel zelfvertrouwen. 

Tenslotte is hij toch eigenlijk blij als hij , 
dat zelfvertrouwen ten spijt, overwonnen hit 
den strijd terugkeert, in een deerniswaardig 
toilet, met een verfomfaaide panache en de 
sabel • e  le sabre de monsieur vutre papa., 
zonale hij hem• .11 de groothertogin restitueert, 

--misvormd tot een kurketrekker. 
Blij, want verontwaardigd degradeert de 

groothertogin hem weer geheel, herstelt gene-
raal.  Bumm in eere en benoemt Baron Puck 
als Conservator van het. familie-reliquie. 

nier noblesse haar toch verplicht, haar 
- oog niet langer welgevallig op Fritz te richten, 

doch Prince Paul te accepteeren, slaakt dan 
bij het aanschouwen van beide zoo verschillende 

Feuilleton. 
- 12).  

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitsch van A. °sena KLAMMIIANN. 

(Nadruk verboden). 

Werner sloeg verschillende nieuwe ver-
beteringen voor. en Kersten antwoordde hem :  
eJe kent het moderne bedrijf beter dan ik. 
Mijn vertrouwen in je kundigheid en je energie 
is onbegrensd; evenzoo denkt de eigenaren er 
over -. Apropos, we hebben je benoeming 
tot Bergraad nog heelemaal niet gevierd. We 
kunnen de zaak toch niet stilzwijgend voorbij 
laten gaan.• 

,Laten we dat toch maar weldoen,. zei 
Werner, sen ik-v,..s0,1 stlf dringend-,-de 
zaak als afgedaan te beschouwen. Ik heb 
mieweel werk in het vooruitzicht, dat ik geen 
enkele afleiding, met welke vriendelijke be-
doelingen ook bedacht, kan velen. 

Het is ook -niet zoo erg,. zei Kersten. 
e  Maar de dames in Saarkirchen vonden, dat 
je benoeming eigenlijk met een -groot diner 
behoorde gevierd te woeden. lk zie echter 
wel aan je gelicht, dat, je daar niets van 
weten wilt. Doe laten we er dan maar niet 
meer over spreken. Werk heb je zeker genoeg. 
Nogee. span je niet al te seer in. Ik aal 
ree veroorlooven, uit oude vriendschap al 
dateerende van je vaders( tijd, je te oontroleeren, 
niet swami hij je werk als wel hij je ont-
spanningen, opdat je je niet overstuur werkt; 
daarom zal ik waarschijnlijk eerstdaags eens 
bij jr. aankomen met Koeter, uni een akant-
avondje te emigreren. Je mag niet 's avonds  

jonge mannen de bovenstaande, berustende 
verzuchting. 

Zooals gezegd, was Roy zeer goed, zoozelfs 
dat hij als :t ware evenzeer hoofdpersoon was 
als de grande-duchesse Deze, gespeeld door 
de nieuwe kracht van het gezelschap, Made' 
Fournier, was ook heel verdienstelijk te noemen. 
Ze 'neemt de plaats in van Made. Therval 
en een ieder, die deze heeft gehoord en gezien, 
zal toegeven, dat het geen gemakkelijke taak 
is, haar te vervangen. 

Mocht het dus zijn, dat we ons in sommige 
momenten niet geheel voldaan voelden, dan'  
was dit wellicht, omdat we ons het superieure 
persoontje -van Theewal in-dezen 
engen haalden en, zonale gezegd, dan is he 
anno CMICUITEEMEL 

Delièrea , Juli., Lallemend, ziedaar een 
„driemanschap, dat één is in voortreffelijke 
komische kunst. De sánreirtivéring in de 2°s 
acte was een conglomeraat van hun div.se 
humoristische talenten. 

Cédile Hincelin, wier tenger figuurtje ons 
weer even temeer aan Therval deed terug-
denken, waa allerliefst in stem en gebaar als 

' Ia petite Wanda, Janda., zonale het op het 
Fransche toonéel heet. 

Hier zij nog eens weer gewezen op de 
werkelijk zeer goede krachten, die het en-
semble in zijn bescheidener auteurs bezit. Me.. 
Danty,  , en de hemen Deshayea en Cornelis 
Eija-410.118-de-belvijam-vara,de-Jeatete iets ~-
betwistbaar komieke hebbend, de twee eersten 
uitmuntend door hun stemmiddelen. 

Het geheel een aardige charge op den 
goeden ouden tijd, gemoedelijk in vree 
in krijg. 

En Offenbach's muziek. De naam iaggereert 
ons reeds de dartele melodie° en zoete har-
molden.. Hoeveel temeer als Clémandh (die 
welverdiend een bloemstuk ontving,) de stok 
heft en de eerste tonen de zaal In klinken. 
Het is ons zoo bekend en zoo wel te moede 
en we voelen het weer onmiddellijk. Neen, 
Offenbach kunnen we niet missen, als we 
genieten willen van operette-kunst van de 
bovenste plank. 

Meid van Pootgoed. 

Wie in 't schemer.r van een schonnen 
avond over de Plaats gaat en geniet van den 
sternmingvollen aanblik van Vijverberg en 
omgeving die heeft met zijn tot mijmeren 

of tot in den nacht doorwerken. Dat vermoordt 
zelfs een paard, laat staan een niensch.• 

eln elk geval zal uw bezoek mij zeer aan-
genaam zijn, mijnheer Kersten, hoewel u van 
mijn skaatripel niet veel verwachten moet. Ik 
ben een slecht speler.• 

eZooveel te meer kunnen wij winnen,. zei 
Kersten met een eigenaardig lachje en nam 
afscheid van Werner, om hem niet langer op 
te houden. 

Werner moest een geheel nieuwe tijdsindeeling 
voor de naaste toekomst maken. Zijn werk 
was verdubbeld, zijn verantwoordelijkheid ver-
tienvoudigd. 

Het werk in de Justinue-mijn vereischte 
onophoudelijke controle en de scherpste nauw-
gezetheid. Hij wilde echter de nieuwe projecten 
vair de Theresia-werken ook niet eheel laten 
liggen-7/H moest werkelijk wodke n met zijn 
tijd. Om de zoo.nodige beweging te kunnen 
blijven nemen, wilde hij zijn morgenrit ook 
niet missen. 

Echter wilde hij de morgenuren voortaan 
bij de Justinuamijn doorbrengen en 's-middags 
bij het Theresia-werk zijn, wanneer er ten 
minste geen gewichtige conferenties te houden 
waren of nieuwe ingrijpende beschikkingen 
door henopermonlijk getroffen moesten «orden. 
Inspecteur Leuke had maandenlang liet %Vak-
werk en de Martin-ovens zelfstandig bestuurd 
en kon dat dus nu weer gaan doen. 

Den volgende» dag wilde %Vereer zijn af-
spraak nakomen en graaf Khmer gaan af halen 
voor een wandelrit, me dan tevens de groeven 
van Mevrouw li lover te gaan beziehtijom. Om 
negen uur uiterlijk wilde Werner echter hij 
de J ussinus-reiju zijn. 

Toen hij 'n avonds sast zijn bureau thuis  

geneigde gedachten misschien een blik over 
voor den geribden steen daar op den grond, 
in de nabijheid der krantenkiosk. 

En die komt dan wellicht te denken aan een 
schonnen nazomeravond - aan het schemeraug 
daarvan - aan een Jonkvrouw, die over deun 
grond ging, het bosch tegemoet - en die 
neergestooten werd door zeven dolken en 
neerzeeg op de plek, waar als sober herinne-
ringsteeken, de geribde steen is neergelegd. 

Aleid van Poelgeest heette ze. 
7. was Staatsdame van Gravin Margaretha, 

de gemalin van desnaRnwaard Albrecht, uit 
het Henegauweehe huis. In 1386 _stierf haar 

De usa.d on ee terde tctiooae 
Staatsdame niet misser n behield haar aan 
zijn hof. Daar vierde ze in 1389 zijn ver-
heffing tot Graaf MEE. 

't Was een treurige tijd, vol twist en twee-
dracht. Fel ,tonden de Hoekschen en de 
Kabeljauwechen tegenover elkaar. Zoo maar 
kortweg te zeggen,  dat dat de Adel en. de 
Burgerij waren, die twee partijen, gaat niet min. 

Want tot de Hoekschen behoorden enkele 
steden met haar burgerlijke bevolking en tot 
de Kabeljainaschen enkele leden van den 
hoogsten adel. 

De vader van Meid, Jan van Poelgeest, 
was een Kabeljauw en zijn dochter was ook 
die partij toegedaan. Albert wee voor de 
Hoekschen een toegeeflijk vorst geweest en 
had de Kabeljauwachen vervolgd. En ziet, 
thans bewerkte zijn jonge, schooi. minnares 
een ganschen ommekeer in zijn denken en 
handelen - tal van eereambten vervielen aan 
de Kabeljauwen en zelfs trad de oude Graaf 
toe tot-  een verbood der Kabeljauwen onderling, 
waarbij ze elkaar wederkeerig hulp en steun 
verzekerden, tegen de Hockschen natuurlijk. 

Toen namen de Hoeken wraak. 
En op een Septemberavond van het jaar 

1993, toen Meid van Poelgeest het grafelijk 
Slot had verlaten, vergezeld door den hof-
meester Willem Kuser, • en ze hun schreden 
over de Plaats naar het Bosch richtten, werden 
ze overvallen en beiden vermoord. 

De daders lieten geen tipoor achter. 
De Graaf kwam nimmer te weten, welke 

handen zoo wreed-zeker de dolken gevoerd 
hadden. Doch de gansche Hoeksche partij 

-stelde hij aansprakelijk-  «Oor deren dubbelen 
moord. Vreeselijk woedden hij en de oude edel-
man Koenraad Kuser, de laatste krankzinnig van 
smart om den dood van zijn zoon. Na moord-
dadige belegeringen vielen de volgende kaateelen 

kwam, vond hij een auto van dertig paarden-
kracht , die gestuurd was vanuit Saarkirchen 
en waarvan de chauffeur zich tot zijn beschik-
king stelde; vonrloopig vond deze een onder-
dak in de koetaierawoning. 

De weinige slaap van den vorigen nacht 
en de vermoeienissen van den dag zelve nbod-
zaakten Wener, reeds vroegtijdig ter ruste te 
gaan, opdat hij den volgenden morgen vroeg 
in het zadel zou kunnen zitten. 

Zesde Hoofdstuk. 

De koetsier moest den volgenden morgen 
lang aan Weners deur kloppen,'eer deze 
ontwaakte. Vlug sprong hij uit bed, kleedde 
zich io een ommezien en steeg te paard. Hij 
zei tere de buieheuds.r dat.-1i}-om-half-
negen terug..ou zijn om te ontbijten en zich 
te verkleeden ; en negen uur moest de auto 
klaar staan, om hem naar de Juatinusinijo te 
brengen. 

„Wer ais im llorgensonnenlicht 
Aal «Hem, leichtbehuftem Pferde 
Die welt durchflog, der knot cie nicht, 
Die hiichste Wanne dieser Erdel" 
In de frimehe , koele niangenhicht van den 

jongen dag, die prachtig beloofde te woeden, 
hadden %Vernere gevoelens veel vroolijker,  
moeten zijn dan Ir inderdaad waren. Om 
snel vooruit te komen en niet in de stad op-
gehouden te winden, kom hij den weg over 
Saarkirchen naar K Iiiiterfelde. I'ark en slot 
van Saarkirchen lagen eriumain en zuil 111» 
diepen sla«i gedonipeld. 'Poen Werner in de 
nabijheid van liet huis kwam, liet liij het 
paard stapvoets galm en nekte dan ZOO in 
gedachten. dat hij bijna met gijn 11.1i1M11 ge- 

Alten, 7lodenpijl, Duivenvoorde, Zandhorst, 
Heemstede, Warmond. en Paddedpoel. - Zij 
alle werden met den grond gelijk gemaakt. 

Wel waren de wonden wreed, der teedere 
Jonkvrouw toegebracht. - Doch dit was geen 
straf. - 

Zoovele ronkende- pffinhoopen in 't ver-
woeste land, dat eerst zoo liefelijk daar lag! 
Lijken de oude jaren soms niet net morele 
kruiswegen? 

KUNST IN LINNEN. 
Chris Lebeau bij van Dissel. 

Ais naar een hocienden roman moet iedere 
huisvrouw grijpen, die de-uitstekend verzorgde 
catalogus van Van Diesel's linnenfabricaat 
onder Gogen krijgt. . 

Dit is ne kunst in linnen die al onze be-
langstelling weet op te wekken en vaat te 
houden. 

Kunst in linnen. Ja, kunst met het volste 
recht. 

Zoo eenvoudig komen deze teekeniugen naar 
o toe, zoo ongezocht zijn ze, doch let eens 
op, hoe onverwrikbaar ze in elkaar zitten, 
hoe elke willekeur er in is gemeden. Dit zijn 
ontwerpen van tafellinnen, welke door menige 
hniamoeder vroelijk en aardig zullen genoemd 
woeden en door eiken kunstenaar met stijIbe- 
grIp diepffinnig dikwijls-nu altlul Jolmankt. 

Diepzinnig zal de kenner deze ontwerpen 

noemen omdat de stijl er zoo zuiver, zdo 
groot in i$ gevoeld. 
, Wat is stijl in ontwerpen naar planten? 

vallen was, toen dit steigerde. Toen echter 
ontwaakte hij uit zijn droonien en liet zijn 
paard in gestrekte° draf den fraaien weg naar 
Klinterfelde afrijden. 

Het paard van Khmer stond klaar voor de 
deur, maar van uit bet venster riep graaf 
Edmund Werner toe, - eerut even binnen te. 
komen en een kop thee te drinken. 

e lk feliciteer je met je nieuwen werkkring. 
zei Klinter, nadat ze elkaar begroet hadden. 
ua ben blij, dat de .Justines-mijn juist onder 
jouw leiding komt. Ik ben goed -op de hoogte 
met de mijn en het oude gedeelte kan ik 
wel droom.. Ik heb daar namelijk een jaar 
'weerwil gewerkt. Mijn vader was zeer bevriend 
met den ouden lieer Ilueliwald en daardoor 
heb ik op zijn bezittingen prartisch mogen 
werk.. Dat-wee-geeirJ-geklieich- kan-ik je 
verzekeren. De oude Buchwald nam de zaken 
verduiveld ernstig op; er werd mij niet. ge-
schonken, maar enfin, ik heb er heel wat 
geleerd. lk zeg je, na een half jaar kon ik 
een groef hakken, dat het een lust voor het 
oog was. De mijnbaas bemoeide ziel] ook veel 
met me. Ik moest een geheel nieuw plan voor 
den luchttoevoer van de .1 °stiltes-mijn uit- - 
werken en heb ten deelt natuurlijk schandelijke 
main getapt. Een deel van mijn plan is echter 

nog uitgevoerd. Ik herinner me nog heel 
gors , hoe de mijnbaas mij .11 het verstand 
bracht, dat de lucht slimmer wao dan do 
titenwheti: zij kimt altijd den kortsten weg, 
terwijl de MEM.C11Y11 van 0MIkrierll houden.  
Daarnet sprak hij ons, Mij» luchttoevoer ren 
ten dolle  imminent °enkel uit: want ik lood 

in allerlei gewaagde theoriesi begeven, nat 
nuk ia  ffgel.tten koeken f...,..ehe lacht re 
brengen. Torlertija dacht men Dog niet aan 

• 
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Stijl is nimmer de NATUVIILIZIZZ plant 
doch is de toegepaste vorm derplant. 

van de korrelige vrucht 
zelf, waarmee het binnen-
vlak is ingevuld. 

Sierlijkheid, rust en 
evenwicht, al deze eigen-
schappen zijn in de teeke-
niag te vinden. De braam-
tekening is DS..; eenvou-
dig, dat misschien hier of 
daar iemand denken aal:  
is dat nu kunst? Het is 
kunst — zouden wij wil-
len antwoorden — zoo 
wel als de Griekecke rand 
kunst is, het is alles 
vindingrijke onsamentatie 
en omdat de lijnen zoo 
simpel zijn en toch zoo 
volledig, is de kiinst nog 
stelliger aanwezig. 

Strenger dan het be-
koorlijke motief van de 
braam is het ontwerp van 
de hulst. lbj enige op-
merkzaamheid aal men 
enstateeren dat de teeke-
naar van de plant zooáls 
die in de natuur voorkomt 
veel verder hier is afge-
weken. • 

Lebean is als 't ware 
strenger opgetreden te-
genover de vouwen welke 
hij in de hulst waarnam. 
/alk een vroolijken indruk 
als van de braambes kreeg 
hij er niet van. Stug, 
statig, toch sierlijk, kek 
hem de plant; grillige 
slinger,  waren er niet aan, 
geboekte takje al even-
min. Kantig, scherp v. 
omtrekken, waren de blad. 
vormen; Van deze eigen. 
schappen had hij dus in 

ventilatoren. Ik ben er trotsch op, dat in 
mijn plan reeds de groote ventilator was op-
genomen, die later werd gebruikt. Zoalo je 
weet, bezigde men vroeger twee schachten: 
I /oor de een, trad de venae bovengrondsche 
biet naar binnen en uit de andere trok de 
slechte, underoardsche lucht naar buiten. 
Wannee bij mann wier noch bovengrondsche 
lucht wilde linnenvloeien, noch onderaardsche 
naar buiten stijgen, kon men er verder niets 
aan doen. Ik zou in de Justinus.inijn, ten 
minste in liet oude gedeelte, nog net zoo 
goed den weg kunnen vinden, ab in mijn 
eigen buis. Ik oude mijnwerkers en de oudere. 
beambten ken ik allen oog van mijn leertijd 
'laar en het is merkwaardig, hoe de menuhen 
door gemeenschappelijke herinnering aan oreren 
lichamelijke arbeid zich tot elkaar, voelen 
amgetnokken.• •-• 

Werner eet Khmer" hadden buitendien ieder 
1,11. kop warme thee gedronken en enige cakes 
gegeten. Daarna was Werner ook niet af keerig 
van en sigaar en nu bestegen ze hun paarden 
om naar de groeven van mevrouw I dover te 
rijde. 

.Ik heli mevrouw Barbara getelefoneenl•, 
verklaarde de graaf, s  reeds gisteren middag 
e he haar meegedeeld, dat we om zeven uur 
bij de grieven zullen zijn. Mevrouw tikte, 
beweerde, dat zij er stellig mik Zon Zijn. ofschoon 

• ik haar »ah het vertand bracht, dat zeven 
ion nog leer vroeg in de morgen wee. Ze 
wild, er nietsvan welen en verklaarde, dat 
lij aan liet buitenleven tras gewend en.  altijd 
Vroeg 'dregde op Ie 

MeV entln Barbara hield wurmt. 'Turn air 
ruiten in re nalitjhrtil I. de tienen kasten, 
samu z vat nu de nering sen kredieten  

de vormenuitspruk zijner stijlvering een beeld 
te genen. De kleine ronde vruchtballetjes zijn 

minder streng; ze kijken 
lang zoo awaarwichtig 
niet als het hoekige blad. 
Zie, hoe ze geestig en 
speelach bijna, in 't ge-
heel van de tekening 
zijn opgenomen. 

Bij dit ontwerp laten 
wij de afdrukken van 
wetten en vingerdoek-
jes neg, omdat deze ons 
teveel plaatst zonden kots-
ten. Opmerkelijk is het, 
ook weer in dit, als trou-
wens in al Etheen'. ont-
werpen voor tafellinnen 
dat er in de Verkleiningen 
zoo kostelijk opnieuw is 
gestvleerd. 

Een bladeren in "den 
catalogus van de fabri-
kanten van Diesel en 
zonen te Eindhoven be-
tekent de phantasie te 
bewonderen van Chris 
Lelie.. Deze gansche 
catalogus met titelblad, 
geheel en al zoolde ge 
hem toegestuurd krijgt, 
ia in handen van den kun-

Hier nu eens geen neuswijze 
den kunstenaar in het om-
pleiten en hun eigen denk- 

een amazone in galop aan komen draven. liet 
was mevrouw (dover, die een opvallend hoog 
.paard hereed; ze maakte in den zadel een 
uitstekend figuur. Levendig en vriendelijk be-
groette ze de beide heeren en riep hen van 
verre toe: sik hen niet te laat, maar gij zijt 
wat vroeger gekomen !• 

De groeven werden in oogenschouw genomen, 
zonder dat men afsteeg. De exploitatie der 
groeven geschiedde door blootlegging en men 
kon boven vanaf den rand het heelt bedrijf 
overzien. liet geheel werd in een zeer ver-
ouderden vorm behandeld. De ondernemer. 
',dienen hit geen voldoende middelen tot betere 
exploitatie te bezitten, 6f ze er niet voor te 
willen geven. 

Daar de omgeving door den aanleg van vele 
spoorwegen een uitstekend afzetgebied voor het 

zinnen product waarborgde,- zoet- de exploi-
tatie een veel meer voordeelige kunnen zijn. 
De grootere kosten van het bedrijf zouden er 
gemakkelijk uit te halen zijn, want de productie 
kon zeker drie maal grootre onsen. 

Wenken, meening, die, hij in dezen geest 
uitsprak, werd door den graat gedeeld en 
mevrouw G lover zei: s ik zal, na afloop van 
het contract, dat nog een kwartaal loopt, de 
groeven op en andere manier zien te ver-
pachten. Ik heb al lang gedacht, dat ik ren 
hoorn• pachtsom kan bedingen, als ik ren onder-
nemer vind, die de raken energiek aanpakt.. 

s  Men sou de erten eens moeten bestudeeren 
en Zien, nat de indinmget was, in den tijd dat 
de beer (;lover nog eelt de exploitatie leidde.* 

I br liggen nog bij mij thuja Ik zal ne 
opzoeken en dan moeten de herrie een. bij 
mij willen k •11 on, ar ene in te zien.• 

Nadat de aria, eo bealetiod waren. makten  

wijze. Lebeau heeft bij van Dissel de vleugel. 
uit mogen slaan, het gevolg daarvan ie, dat 
thans deze fabriek van het _mooiste tafeldamast 
maakt dat wij kennen. 

Verrassing op verresieg schenkt de catalogus. 
Daar is het roommotief, aaneenschakeling van 
roosvormen in den rand, door bladmotieven 
omringd, de enkele mon- 
vond in "t vingerdoekje 
door bladeacia.motief '34141  

omgeven, daar is het mo-
tief-haantje, waarin men 
de dubbelvormen van 
graanpikkinde haantjes 
vindt; het achoone 
tier: klimop. Daar in 
de eachdoorn waarin de 
vlinderblaadjes luchtig 
liggen gerangschikt als-
of zij den tocht door de 
lucht zoo dadelijk zou-
den beginnen. • Voort, 
durend weet de vinding-
rijkheid van Lebeau 
nieuwe vondsten uit de 
natuurvormen te halen, 
Wanneer men al die 
knappe ontwerpen riet, 
komt men tot het inzicht 
dat er wellicht geen ter-
rein in de kunstnijver-
heid iawaar ('ris Lebeau, 
onze zoo bekwame land-
genoot, zich ron vrucht-

ar kon uiten als in de 
textielkunst. 

Weefsels toch zijn in 
hand, -beboeten 

tot het dagelijkech ge-
bruik en de kunstenaar 
die in het gebruiksma-
teriaal iets heel moois 
geeft, weet dat hij daar-
mee ontel een aan zich 
verplicht. 

In dezen zie is on-
getwijfeld de arbeid van 
een artiest vruchtdra-
gend, doch ook in andere 
beteekenis is de textiel-
arbeid van Lebeau dit 
geweest. In ons kleine 
land is de arbeid van 
een man, wiens kracht 
in de toegepaste kunst 
worstelt; slechts een 
klein afzetgebied beschoren. Niet alleen ie het 
aantal der werkgevers beperkt, doch de con-
ventioneele dogma's van voorbije stijlen schijnen 
hardnekkiger nog in een klein volk vast te 
zitten. Het vechten daartegen valt zwaar. 

Opdrachten komen schaarsch in ',en de 
practijk, deze toets ook noodig voor dF rijkst 

INGEZONDEN NEDEDEELIN 
Prijs per regel 40 cent. 

ZIJN ZUS. 
Juist op den hoek van de drukke, bedrijvige 

volksbuurt houdt de tram stil, om ~ere 
op te nemen. liet zijn er twee, en wel zoo-
danige, dat ik een °ogenblik twijfel, of de 

te nog een flinken rit lange de velden ten 
inenten van de Chaussee naar Dambarg. Ten-
slotte sprak men af, dat Werner en Klister 
den eerstkomenden Zondag des middags om 
vier uur bij mevrouw (dover zouden komen, 
om de neten door te lezen en met haar te 
overleggen, op welke wijze eventueel de 
groeven zouden kunnen verpacht worden. 

Dicht bij Damborg nam mevrouw Glover 
afscheid van de heeren, om naar Iventhofen 
terug te rijden. De graaf wilde naar Saar-
kirchen naar het bureau van de hoofddirectie 
en begeleidde Werner tot neoborg. 
'Wie zijn er eigenlijk tegenwoordig op het 

directie-bureau?. vroeg Werner, aan den graaf. 
'Het is geheel zoo gebleven olm tijden. het 

leven van den ouden Buchwald en zijn beide 
zoons. liet bevindt zich in een vleugel van 
het-slet te Saarlrirchen. Een jurist, twee -  
mijn-ingenieurs en een werktuigkundig inge-
nieur, benevens een groot aantal bureaulonb-
tenaren, rijn er werkzaam. Geheimraad Kersten 
komt haast eiken dag om de ingekomen nukken 
in te zien en gewichtige beslissingen te nemen, 
waarbij • hij dan echter altijd juffrouw Buchwald 
rad-pleegt, want zij is de absolute eigenaren 
Vol het geheel. Ik moet met hen onderhan-
delen over het ruilen Van een stuk grond, dat 
ik zeer noodig heb. Ik wil me liever niet 
onmiddellijk tol juffrouw.  Buchwald of tot 
Kersten wenden, om hun een eventueelr wei. 
gering gemakkelijker te maken•. 

Dij hamborg scheidden de beide -meeeden 
en Werner galoppeerde naar zen huis out zich 
te verkleden, even te ontbijten en dan naar 
de J ustinionnipt te gun. 

op rijn lense hadden dr beeinbern, die 
✓ en dinar luidde, stelt lie de ...line %er.  

begaafden, blijft uit Hoe healeedigend moet 
het voor Chris Lebeau zijn geweest, het ver-
trouwen te bezitten van een Hollandach fa-
brikant, die uitvoeren wilde wat hij ontwierp. 

Dezen factor van vertrouwen heeft elk kun-
stenaar noodig om ziek ten volle aan zijn 
taak te kunnen geven. En de blijkbareopge- 

wektheid, waarmee Lebeau al de motieven 
aan bloemen en planten ontleend, tot schoone 
aspecten in 't linnengoed verwerkte, spreekt 
van evenveel moed als geloof in zich zelf, 
spreekt ook van liefde in het werk dat hij 
te verrichten had. 

bestuurder wel terecht heeft gestopt. Een 
kleine, oerbmtale kwajongen, die stevig het 
vuistje omkueld houdt van een klein meisje 
van ongeveer vier of vijf jaar. Schameltjes 
gekleed, maar toch erg netjes. Een bruin 
truitje met mouwen van een anderen tint bruin 
er in gebreid, die (o, moedertaak, wat zijt ge 
ondankbaar!) alweer aan de manchet gaan 
rafelen en een helder gesteven matrozenpetje op. 

Als de tram heelemaal stilstaat, pakt hij 
het bede bundeltje kind en kleertjes naast 
hem in zijn armen en doet onmenschelijke 
pogingen, om het eerst op de treeplank en 
dan in de tram te zeulen, iets wat ver boven 
zijn krachten gaat, want het slachtoffer geeft 
»iet. mee. Gedienstige handen, uit de open 
train gestoken, doen de met en na een flinken 
sjor zitten se. Een voldane zucht diep uit 
zijn binnenste welt op: 

- - 
zaineld en voor den eersten maal hield Werner' 
met hen een conferentie, zonale hij die ook 
op de Theresia-werken had ingevoerd. ()p col-
legiale wijze werden alle dienstzaken besproken. 
Werner wilde, dat iedere beambte zijn mening 
kon zeggen en moedigde daarbij vooral de 
jongere beambten aan, die zich in het eerst 
bij die, voor hen ongewone conferenties, wel 
wat al te neer op den achtergrond hielden. 

,Werner wilde door dit vrij-uit-kunne spreken 
den beambten het gevoel ontnemen, dat zij 
slechts machines waren, die de bevelen der 
leiders te gehoorzamen hadden. 

Hij hield zichzelf in het geheel niet voor 
onfeilbaar en was genoeg vakman, om de he-
amten reeds int korten tijd bewezen te hebben, 
dat hij niet alleen zijn werk uitstekend ver-
stond, doch bovendien over een  rijke prectische  
er—ra—nog .liontebtik. 

Een ander sou misschien bang rijn gewent,-
onzelfstandig te achijnen in de °ogen zijner 
minderen, wanneer hij hun raad inwon. Werner 
was integendeel de rneening toegedaan, dat 
deze besprekingen niet alleen voor het bedrijf 
van waarde zouden Zijn, doch ook een prettige 
verhouding tunschen hem en zijn beambten 
zou »<leppen. 

IVerner had pracibwhe ervaring omtrent 
kolenmijnen opgedaan zoowel in Dumwhland, 
als in België en Nourd-,Imerika ; hij kende 
de c v ',lokatie van bedrijven, die oneindig 
veel gnsiter . waren dan dat der J listinus-mijo 
bovendien was hij op de hoogte van de meet 
moderne nmeltineriren en kon prectische be-
trekens. Dij merkte zelf, hor annoterend dr 
eerste hesprekingen werkte en hoe de tuenwhen 
eich• warmm, inzakten w er dr aken. 

Wonit 

Bruin Servet,. 

Het karakter der plantenvormen dient in -.tenue gesteld. 
een goed ontwerp besloten te rijn. I fabrikanten die 

Zie, de braam in onze reproductie. Het heininkje trillen 

karakter van 't blad in 
den rand is duidelijk 
sprekend , zoo ook dat 



.Maar,* vraagt hij argwanend, .mot ik ze 
dan op me schoot honen?* 

Ik overzie enel de bijna leege open tram. 
e lk denk wel, dat de conducteur het goed 

vindt als jullie naast elkaar zitten. 
Blijkbaar opgelucht neemt hij haar dikke 

handje en trekt het door zijn arm, een be-
weging., die mijn dochtertje aanleiding geeft, 
dadelijk hetzelfde bij mij te doen. 

De andere hand van de zorgzame begeleider 
houdt een reusachtige huishoudportemonnaie 
omkneld en als de conducteur nadert, delft 
hij er behoedzaam twee dubbeltjes nil,en vraagt, 
eerbiedig-beleefd : eEen retourtje Scheveningen, 

PIN.R.-CONCERT meneer.. . 
De conductear kijkt neer de beide kinderen 

'vaan  elig-1 mar: en met even een glimlachje ontmoet zijn blik - •  
den mijnen: hij geeft de jongen een kaartje 

Diners :van 'af fl; 1.50. en gaat verder. 
Doch wie zal kunnen zeggen, welke kwellingen 

er onder dat kwajongens-truitje woeden nage- 
  ' staan door den angst, ontdekt te worden door 
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hè., nou, wat zeg ie derven, nou en 
dan nopens een heel langgerekt ehè?* 

Voorloopig zegt ze niets, doch blijft precies 
to dezelfde houding - zitten, als waarin ze 
aeïrgen~ op de bank, alleen baar handjes 
zijn geheven van verbazing en ontsteltenis, 
zou men zeggen en haar mond vormt een 
regelmatige o. 
• Met één oogopelag ziet men, dat het een 

achterlijk kind is, wier geestelijke groei dien 
van het lichaampje niet bijhield en een °ogenblik 
glijdt mijn blik meewarig over de kleine ge-
daante; echter niet meer dan een moment, 
want van alle kanten word ik opgeachrikt. 
Eersten. door het kind zelf, dat plotseling al 
haar verbazing, vreugd of afkeer in een paar 
nadrukkelijke kreten uit; dan door heer broer, 
die fel zijn glinsterende fret-oogen op mij 
vestigt met een uitdrukking op zijn sluw-slim 
beeijesgezicht van: Nou, wat ag je van mijn 
rue? en ten slotte door een rokje aan mijn 
arm van mijn kleine meisje, die werkelijk een 
beetje teveel het tegendeel van het andere is 
met haar oude-vrouwtjesachtig: ,Wat régt 
het kleine molletje ?r  Het is namelijk haar ge-
woonte, de meest grootemensch-achtige woorden 
van haar groote-mensaen-familie zelf te be-
nutten tegenover andere babi., alsof zij zich 
daar al lang boven uit voelt. 

.1e zit zeker voor het eerst met je in den 
tram?. zeg ik tegen den broer, die plons heek. 
maal gaat glimmen, omdat hem de gelegen-
heid wordt geboden, over een en ander van 
gedachten te wisselen. 

— zegt hij snoerend, e ne is al eens 
net me vader mee geweest; dat doet ze altijd, 
als ze 't leuk vindt En van de gelegen- 
heid gebruik makend, zegt hij met iets wan-
trouwige: ',Kinderen van twee hoeven niks te 
betalen hè?. — Angstige afwachting of ik soms 
nog iets van twijfel omtrent de juistheid van 
zijn beweren zal aanvoeren. 

Zoo lastig ook, dat ze verder zoo groot en 
zoo dik is —. 
',Nee., zeg ik gerustatellend, ',die mogen zoo 

meerijden.•  

den machthebber alhier, omdat hij een passagier 
onrechtmatig voor 'niets laat meerijden, den 
angst dat hij meedoogenloos .nit de train ver-
wijderd zal worden? De heele groette—porto, 
monnaie, die moeder hem meegaf, bevat in 
al zijn hoekjes geen zweem van een dubbeltje 
Meer, laai staan de twee, die noodig zijn voor 
een rit met die goddelijke open tram naar 
Scheveningen en terug.. Zullen dan al zijn 
verwachtingen, die hem den heden dag al 
deden stralen, vernietigd worden, of staan zijn 
kansen, den conducteur bij den neus te nemen, 
niet zoo slecht? 

Het laatste schijnt wel zoo, want de  con-
ducteur vraagt of zegt niets. Dan schijnt hij 
een laatsten verpletterend slimmen zet te be-
ramen --en hij zegt, terwijl hij zijn deugnieten-
gezicht in de meeat betrouwenawaardige plooi 
zet: ele is twee, meneer, twee!,  

.Dat is goed hoor,. zegt de conducteur 
glimlachend en verdwijnt lange de treeplank. 

No zijn alle wolken van de lucht en on-
eindig wijd en helder ligt de horizont zijner 
genoegens voor hem. 

schikt nog iets dichter bij zijn zusje, 
dat labgzamerhand een rustig~ng heeft 
aangenomen en zich over alles wat langs haar 
komt verheugt, wat ze door steeds nieuwe 
kreten te kennen geeft, aldus een voorwerp 
van voortdurende studie vormend voor degene, 
die aandachtig-stil naast mij zit en haar °ogen 
niet van het tweetal afhoudt. 
-Ze ook mij _is dit bijna niet mogelijk. 

Want In de zieligheid van het zusje èn de 
innige zorg, liefde en trots van den bengel 
naast haar zijn Zoo roerend, dat ook ik er 
stil van word. Zoo stappen we ook te be-
stemder plaatse na een groet kalmpjes uit, 
doch het schijnt dat er in het hoddje naast 
mij ook iets dergelijks ie verwerkt als in het 
mijne, want als de tram ons voorbijglijdt, 
heft ze, zonder eenige aansporing mijnerzijds, 
haar armpje op en zwaait een hartelijk vaarwel. 
En als een bliksemflits schiet zijn arm naar 
het handje van zijn zus, dat hij hoog heft en 
dat hij ars een razende heen en weer slingert,  

terwijl haar gezichtje wezenloos voor zich uit 
staart. 

Doch het zijne spreekt voor twee en zoo komt 
hij ook hierin voor zijn zus op. H. V. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prile_per regel 40 cent. 
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BID-Mutsen, 
BAD-Handschoenen. 

BAD-Handdoeken. 
BAD-Sponsen. 

BAD-Zeep. 
IN MAAKTIJD. 

Inmaken — dit woord is voldoende, om in 
dezen tijd elke ',Matige Hauetraue het oor 
te doen spitsen en het onderwerp dat zij 
onderhanden heeft prijs te doen geven voor 
een inlichting over koud of warm sluiten, 
gekookt of rauw steriliseeren,- zout of geen 
zout gebruiken ... 

De exploitanten van huishoudelijke uitvin-
dingen weten deze hoe. langer hoe meer appe-
tijtelijk aan den man, of liever aan de vrouw 
te brengen. 

-Demonstraties, proefjes van de verkregen 
resultaten, de meest welwillende inlichtingen 
en aanwijzingen ten allen tijde — werkelijk 
het wordt de moderne huisvrojQw wel gemak-
kelijk gemaakt, haar huishouMg op de meest 
praotisohe, hygienische en verlichte manaria 
te richten. Hebben we kook- en bakfestijnen 
gehad van Calve's uitstekende sla-olie, die de 
boter uit de braadpan dreigt te verdringen, 
de wonderen der Sanogres hebben deze veels-
zins in het vergeetboek gebracht. 

Ed nu komt Weck, zeer slim en ter juister 
tijd op het oogenblik, dat het hoofd van elke 
huisvrouw is vervuld van weelderige inmaak-
visioenen en dat velen ook in angsten vreeze 
het resultaat. van haar zwoegen gadeslaan, 
verlangend nog eens een en ander te kunnen 
navragen een een deskundige op inmaakgebied 

En daar komt de deskundige, zoo deskundig• 
als je maar verlangen kunt, want Weck zelf, 
de bedenker van het vernuftige steriliseer-
toestel, zond haar hierheen,. om ons wijze 
lessen te geven. 

In Diligente werd de Weck-middag ge-
geven en wie tegen den aangegeven tijd het 
aantal opgekomen dames zag, moet overtuigd 
geweest zijn, dat de Wecktoestellen een groote 
vermaardheid bezitten. 

De afgevaardigden van Week's fabriek, ze  

kennen de dames. Laat ons eerlijk zijn en 
bekennen, dat het vaak voorkomt, dat we op 
een gegeven °ogenblik graag iets zouden 
willen opteekenen, een recept, een bijzonder-
heid, maar och hemel, juist hebben we het 
potlood vergeten, of is er geen papier in ons 
taschje, dat alle sikken remplaceert. 

Vii6r den aanvang der demonstratie nu, 
werd aan ieder papier en • potlood verstrekt, 
benevens een boekje met aanwijzingen. Van 
een en ander werd ijverig gebruik gemaakt 
en.  ook wij waren dankbaar voor deze attentie,  
want we moeten eerlijk bekennen; .potlood 
hadden we-  wel, maar. de puntontbrak. 

De • bedoeling van Weck moge hier nog 
even horden gememoreerd. Door alle boerten 
voedingsmiddelen door verhitting kiemvrij' te 
maken en gelijktijdig van de lucht af te 
sluiten, worden ze voor bederf bewaard en 
blijven ze duurzaam goed en tot gebruik 

'geschikt. 
We lezen verder in het boekje allerlei aan-

wijzingen en recepten, die door de vertegen-
woordigster weer uitvoerig werden gedemon-
streerd en die we hier kortheidshalve niet 
zullen vermelder—. 

Enkele aardige bijzonderheden mogen hier 
echter nog volgen. 7no vernamen we, dat 
de wijze van bemesten van de groenten grooten 
invloed heeft op het meer of minder goed 
slagen van het steriliseeren. 

Ook het weer kan oorzaak zijn van tegen-
vallen. Wanneer het geondwerd heeft, doet . 
men verstandig, den volgenden morgen zijn 
voorraad gissen even na te zien. Het is dan 
niet onmogelijk dat de sluiting va» sommige 
Omen heeft losgelaten. 

Ook de nieuwste uitvinding op dat gebied, 
de sapketel, werd ons getoond:- Het is een 
toestel om door middel van stoomverhitting, 
het sap uit vruchten of groenten (bv. rabarber) 
te kalen. Het overblijvende kan dan nog voor 
marmelade gebruikt worden. 

Oe ziet, zinnige huisvrouw, er is voor u 
misschien wnl iets te lesren bij Weck, vooral 
als ge zuinigkeid wilt paren aan smakelijkheid 
bij het bereiden van uw maaltijden. 

Er werden veel inlichtingen gevraagd, Eiveel, 
waar twee- driemaal soms hetzelfde gevraagd 
werd door dames, blijkbaar meer. leergierig 
dan bevattelijk, zoodat het geduld der de. 
monstratice wel op de proef gesteld werd. 
Echter moet het haar weer een voldoening 
geweest zijn, zooveel vragen te kunnen be. 
antwoorden, en zooveel raad te kunnen geven. 

H. V. 
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De Vrouw van • 
den hardwerkenden Han. 
Kolonel GoetliaLs, een Amerikaast van 

Hollandsche afkomst, ie de hoofdleider der 
werken aan het Panamakanul. Hij comman-
deert een leger van 50.000 werklieden uit 
alle oorden der wereld saanweevloeid als in 
een modernere toren van Babel. Hij heeft 
10.00(1 beambten en 500 ingenieurs onder zijn 
appel. Hij is verantwoordelijk voor milijarden 
en door heel de wereld ie reeds rijn lof ge-
zongen voor de wijze, waarop hij zijn Titanen- 

. taak vervult. 
Thans doet een woord van zijn vrouw de 

ronde door de wereldpers. Mevrouw Goethals 
had voor enkele dagen de woestenij, waarin 
ze met haar man leeft, temidden der arbeiders- 

- kampen, der lawaaiende werkplaatsen en der 
bergen van rand- en stemienvoormad verlaten 
en logeerde bij kennissen op een fraai buiten-
goed. Toen echter in een brief van haar man 
slechte een tbmwe weerklank te vinden was 
van zijn verlangen naar haar, gaf ze onmid-
dellijk haar verdere plannen op en reisde 
onverwijld naar huis en haar man terug., Ze 
verklaarde haar gedrag bij haar telear eet 
vrienden door te negge»: „Wij vrouwen kunnen 
zooveel doen voor onze hardwerkende mannen. 
We moeten opnamen, dat ze hun zenuwen 
niet breken." 

Onlangs hoorde ik een gesprek au van 
maige - bedilallen& mannen. iletrwriettdvan -
hen allen had zijn zenuwen gebroken — den 
vorigere avond was hij krankzinnig weggevoerd. 
Toch kon zijn lot lèn, die even had werkten, 
niet ontatellen. 

„Ab hij maar een vrouw had gehad", reiden 
ze tegen elkaar, zij, allen gehuwde mannen, 
„dan was 't zoo ver niet met hem gekomen. 
Een vrouw past op je, en zegt basta, waar 
't moet." 

Toen, werd ik heel blij eu geruit in mezelf. 
„Ze waardeeren 't das," dacht' ik. „Ze vinden 
je dm geen mina, geen hinderpaal, als je 
besta  zegt. Ze begrijpen, dat het voor han 
heil ie." Echter voelde ik ook wel, det.het 

-- ter rechter tijd basta zeggen, een moeilijk werk 
is, dat goed overdacht moet worden en groots 
verantwoordelijkheid op een vrouw laadt. 
Daarom vind ik het altijd treurig, als ik hoor 
van een huwelijk van een hardwerkende» man 
met een doetje of een speelmeisje — die zijn 
niet opgewassen tegen kaar taak en haar ver-
antwoordelijkheid en de schade is aan de zijde 
van den man: 

Voor ons, moderne gehuwde vrouwen, zijn 
de tijden van lbeene Nora voorbij. Ons huig 
is geen Poppenhuis meer, en wij zijn niet 

Feuilleton. 
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VROUWEN REGEERING. 
Naar het Duitseh van A. (bleek K [...MANN. 

(Nadruk verboden,. 

De conferentie duurde bijna een uur. Daarna 
verkleedde Werner zich vlug en ging niet 
Oswald twee uur in de mijn, om zich over 
allerlei dingen oog te laten inlichten. Een 
dergelijk groot bergwerk lijkt op een onder-
aardsche stad met straten, die elkander kruisen, 
naar omlaag of omhoog loepen of op gelijk 
niveau blijven; straten die te zamen zamel 
kilometer lang zijn, dat het onmogelijk in, 
in één dag alle plaatsen, waar gewerkt wordt, 
te bezoeken.. 

Na het onderzoek in de mijn, volgde nog 
een bezichtiging van de bovengrondsche machine-
huizen en de verschillende 'machines, die daar 
werkten. 

!barna bracht de auto Werner naar rijn 
huis, waar hij in elle haast het middagmaal 
gebruikte, om daarna onmiddellijk naar het 
Thereela.werk te vertrekken. 

'e Middags tegen vijf uur kwam kersten 
bij Werner en vertelde hem :  

„Aanstaanden Zaterdagavond komen Mint« 
ril ik hij je om te *kalen. Ik kom je dan hier 
met mijn rijtuig af helen en breng je thuis. 

• 11 e 'ellen deer mondjes afwindend bij el. 
kneder houden. We millee afspreken. dat er  

meer onzer mannen poppen, met wie men 
speelt, die men liefkoost, maar wie men ver-
der geen ernstige gedachte of ernstig woord 
waardig keurt. Wij deden in de zorgen van 
onzen man, we leven mee in zijn werk. We 
kennen den stand van zijn zaken, we zijn in-
gewijd in zijn geheimen. Soms mogen we met 
hem mee overleggen. — Ik heb een gesprek 
aangehoord van een kring groot-indnetrieelen. 
Ze bespraken een arbitrage-zaak. Wie had er 
gelijk? Hoe moest de arbiter beslissen? Ju-
risten en technikers konden de zaak niet verder 
meer helpen. — Toen zei een oude, grijze 
architect met een beroemden naam :  

„Zulk soort dingen leg ik aan mijn vrouw f 
voor. Dat moeten jullie eens van me laren. 
Litanie ie op dit oogenblik het eenige, wat 
ons helpen kan en dat heeft een vrouw voor je." 

De vrouw van den hardwerkende; man 
heeft een schoon hem mee arbeidt 
ze aan het gigentkfirerk, dat op zijn schouders 
rust. Gemakkelijk ie haar taak niet. Diep door-
denken moet ze kunnen, zich totaal in een 
anders toestand verplaatsen, zich geheel weg-
cijferen als 't moet, en dan weer zich zeer 
gebiedend.  laten gelden. 

Ik ken een vrouw, wier man de uitvoerder 
is geweest van een reusachtig gebouw, een 
dier wonderen der techniek van onzen aller-
laatsten tijd. Dat gebouw heeft hun twee-en-
een half jaar van hun leven gekost. Eenst 
kwamen de teekeniogen en de plannen. 

'Pot teer diep in den . nacht werd er aan 
gewerkt, soms thuis, soms op 't kantoor. Vele 
malen heeft 'IR om half vier in den nacht 
klaargezeten met een smakelijk en zelfs feeste-
lijk eoupeetje, en ie om één uur op den middag 
met haar man opgestaan. Haar huishouden? 
Dat moest zich maar schikken. 

Vele malen heeft ze in het middernachtelijk 
uur lange wandelingen met hem gedaan, om 
hem de noodige verfrimehing en rust ieler den 
slaap te geven. Een zomer brak aan en om 
het heel harde werk van den winter zouden 
we nu eens een extra-eerlijke racende nemen 
— drie weken lang naar Conmeallis. Maar 
het groote werk eischte, dat hij binnenslands 
bleef, in het bereik van de telefoon, en ze 
trokken naar een klein plaatsje in de buurt. 
Een heel jaar lang dreigden alle maaltijden 
met vertraging, kon er nooit een vast plan 
gemaakt worden, want alles werd op losse 
schroeven gezet door de eischee van het 
Werk- — Maar geduldig bleef ze naast hem, 
en toen het gebouw eenmaal klaar sas en 
afgeleverd, was het ook kina feestdag — zij 
lied meegebouwd. 

Deze vrouw nu had geen kinderen en ik 
hoor u ál zeggen : maar hoe had oe zoo kun- 

slechts een glas bier wordt gedronken en een 
broodje gegeten; we komen niet bij elkaar 
om te smullen en t, drinken, maar om ons 
gezellig met elkander te onderhoudeu , en jon 
van het werk af te houden. liet blijft er dus 
hij: Zaterdagavond om kwart voor zeven haal 
ik je af." 

„Afgesproken!" zei Werner. „En nu wou 
ik u nog vrager., of ik de nieuwe plannen 
voor de Theresia-werken direct aan u, of aan 
het hoofdkantoor zal zenden. Ik hoop, vt'eír 
Zaterdag de volledige ontwerpen ook in het 
net geschreven, klaar te hebben. De , teeke-
ningen , die naar mijn schetsen gemaakt worden, 
sullen dan ook wel klaar zijn." 

„Zend ze maar naar het hoofdbureau", zei 
Kersten, „ze woeden dan onmiddellijk aan via 
mij, aan juffrouw Buchwald , toegestuurd._ 
Omdat je het gaarne WO wilt, zullen we den 
officieelen weg zorgvuldig beweidden. Het is 
tenslotte slechte een formaliteit; ik heb je al 
gezegd, dat je niet behoeft te twijfelen of je 
plannen woeden goedgekeurd?' 

„Ik zou ook graag een nieuwe douche-ge-
tegenheid' bij de .Inetinitiwenint hebben", zei 
Werner, „en ik zou telfe heel- graag willen, 
dat ik dr machtiging daartoe spoedig had. 
De werklui , die in het nieuwe gedeelte werken, 
komen geregeld geheel bezweet (meen. 

Volgen:. de voonehriften moeten zij rati 
k keren vent rente; hun natte plunje wordt 
in mia afzonderlijke loods opgehangen, oni 
met heem Mekt te woeden gedroogd. 

De werklui moeten dan een laad  

oen doen, ah ze kinderen had gehad? Later 
kreeg ze ze, en, hoewel er nog niet weer 
zoo'n gelegenheid is geweest, om haar ahao-
luut compagnonschap met haar man te toonen, 
ere heeft zich zelf beloofd, dat haar kinderen 
haar niet van haar groote taak zullen af-
houden, zij is zich" diep van de eenvoudige 
waarheid bewast, dat ze den man heeft ge-
huwd en niet de kinderen. Dat haar man 
haar meer ontbeert dan de kinderen zooale 
ze vroeger haar huishouden regelde, dat 't ook 
zonder haar kon draaien, zoo beloofde tee 
sielmelve, dat ze dan ook getroost de zorg 
voor de kinderen in andere handen zal geven. 
Tenzij — het tot haar mans 'gerustheid no-
dig zon zijn, dat jojj de kinderen bij de moeder 
moest weten. Er zijn van die mannen. Ik ken 
een hardwerkenden, nerveuzen jonge man, die 
geen ritst heeft, als hij zijn aangebeden kind 
niet onder moeden hoede weet. Die geen uur 
zijn gedachten meester zou kunnen blijven, 
zoo hij moest weten, dat liet kind aan andere 
handen is toevertrouwd. 

De hardwerkende man moet in zijn home-
houden de spil zijn, waar alles om draait. 
Naar hem regelen zich de maaltijden, de 
rusttijden van de kinderen, de uitgaanstijden 
der meiden. Naar hem regelt zich het inviteerea 
ven gasten, het brengen en ontvangen van 
bezoeken. Zeer zwaar is de taak van zijn 
vrouw, wat betreft de opvoeding der kinderen. 
Niet alleen moet ze zien, het daar alleen mee 
klaar te spelen — ze moet ze ook zeer goed 
opvoeden, zeer streng en zeer geregeld. Vader 
mag geen boeman moeten spelen als hij thuis 
komt, en zijn moede zenuwen mogen niet nog 
meer vermoeid worden door te bedeehteu 
kibbelpartijen of door huilerige stemmetjes 
en pruilende gezichtjes. Als zijn vrouw zich 
hiertegen niet opgewassen voelt, eetm ze een 
flinke, degelijke opvoedster voor haar kinderen 
nemen. Alles beter, dan dat vader last of 
vermoeienis wordt aangedaan. De vrouw van 
den hardwerkenden man moet alle eischen van 
den arbeid begrijpen. Ze moet wden, dat 't 
geheel buiten haar man, schuld is, als hij. 
desnoods niet verschijnt op baar zorgvuldig 
voorbereid diner, temidden van de ter zijner 
eer genoodigde gasten. „Zaken zijn zaken". 
Dat moet haar lijfspreuk zijn. Ik voor mij 
persoonlijk vind voor den hardwerkenden man 
geen vrouw til, geschikt, als de vrouw, die 
uit haar beroep met hem getrouwd ir, die 
zelf weet, wat werken, en liefst wat hard 
werken is. Het luxepopje, dat altijd alles voor 
eit-h gedaan heeft gevonden, dat zich nooit 
heeft afgevraagd, wat Papa toch wel deed in 
al die vele uren buitenshuis, dat zich haastte 
van de tea naar de tennisbaan en 's avonds 

maar daar gaat veel te eed tijd mee verloren 
naar hun zin. Nu verwisselen zij alleen van 
kleeding, doch blijven bezweet en vatten op 
weg naar kuis kou. De tegenwoordige bad-
inrichting is onpractiech en onvoldoende; de 
manethers kunnen slechts groepegewije in liet 
'insein en moeten op elkaar wachten. 

Nu wilde ik een groene hall laten bouwen, 
voorzien van douche.; elke arbeider moet, 
nadat hij zijn mijnkleeding heeft uitgetrokken, 
er doorheen, om aan den anderen kant zijn 
schoont. kleeren aan te trekken. /lij moet dus 
altijd en wel in den kortenntigelijken tijd een 
douche nemen, zonder dat er een oponthoud 
ontstaat. Ik wou dan om een van de schoor-
sternen vare de Justinus-mint ron krans-vormig 
reservoir aanleggen, waarvoor de waterinhoud 

,eloor de hitte van den schoorsteen verwarmd 
wordt. Wij hebben slechte 's morgens vroeg en 
.avonds water nodig, zoodat de echnorsteen tel-
kens twaalf uren lang het water verwennen kan. 
De gatieche• aanleg ral ons ongeveer 1 
Merk kosten, maar liet is een groote ver-
betering voor het week volk en liet houdt de 
lieden gezond." - — '- 

„Zend het plan maar uur het hotifdbunait," 
zei Keesten, „daar liet niet zoo'n gnome uit-
gave betreft, tal er wel in bewilligd werden. 
NII echter ge ik je verlaten, want je schijn( 
altijd door nieuwe vtionitellen te hebben." 

„Ik dacht, dei u amict,. e el van mij ier. 
wacht bod, toen ii mij hierheen riep," ni 
Werner en kersten bevestigde die ineening; 
terwijl hij parkrad verklaarde: • 
• .  

mee is van de visites en al dat verkleeden , 
zij kan geen vrouw zijn voor den hardwer-
kenden man. Laat hij wil bedenken, wat hij 
doet! Zij zal hem zijn weinige attentie voor 
haar verwijten, we zal pruttelen over de wan-
orde, die hij schept in de huishouding, over 
de snauwen, waarmee hij de te drukke kinderen 
van zich afhoudt. Ze zal hem op zijn toch 
reeds zoo gespannen zenuwen zwaar wegen. 
Ze zal het breken ervan verhaasten. De hard-
werkende man bedcake wel, wat hij doet! 
1Vat hij noodig heeft, het is een vrouw, die 
met hem zijn kan als Bedelock met Gijebrecht 

Twee zielen, gloeiend aatieengeemeed 
In lief en leed — 

S. 1,.—R. 

Zomer-bijverdienste voor 
de Vrouw. 

Indertijd mochten we eens een artikel pu-
bliceeren : Bijverdienste voor de Vrouw, dat 
de bijzondere opmerkzaamheid onzer lezeressen 
trok en ons deed beloven, dat we te eeniger 
tijd op dit onderwerp terug zouden komen. 

Thans willen we 't hebben over de eigen-
aardige manieren, die de Zomer den vrouwe» 
aanbiedt om geld te verdienen, mits zij 
durven. 

We hebben er vroege al op gewezen dat 
nog vele vrouwen, en helaas juint zij, die 
het geld zoo allerbest zouden kunnen gebruiken, 
er niet rond voor uit durven komen: elk 
w i 1 geld verdienen. Dat en dat kan en wil 
ik doen. Kunt ge,  me gebruiken?. 

Wat we u ditmaal over bijverdienste van 
eroderen gaan vertellen, 't zijn alle beproefde 
manieren. 't Zijn Amerikunsche vrouwen ge-
weest, die de manieren hebben toegepast, en 
ik zou u naam en adres kunnen geven, waar-
heen ge n om nadere inlichtingen wenden 
kunt. 

eAmerikaansch ! Dan is 't toch »iet!,  voor 
loosde zucht men wellicht. Maar ge, zult zien, 
ziele medtrieke of tibermenschelijks kleeft 

!dezen methoden aan, 't eenige Amerikaaneche 
ervan is, dat die vrouwen allemaal zon ronduit 
hebben gezegd: e lk moet, of ik wil geld 
verdienen. Mag ik dat en dat doen voor ti ? . 

En aal Alherikaanech moeten we dan ook 
maar een. woeden. 

In het Amerikaaneche blad, dat een zijner 
groote pagina's heeft afgezonderd voor de 
rapporten, uitgebracht door de vrouwen, die 
een doeltreffend middel om geld te venlieneis, 
hebben gevonden, lezen ar bet volgende 
verslag : 

r, Ik heb mijn kennissen, die uit de stad 

„Natuurlijk wist ik, dat je eer. Itemellie-
etormer e» een hervormer wee. .le zult ook in 
alles je zin hebben , want iets onverstandige 
zal je wel niet voorstellen. No, ter Zaterdag-

vond; vergeet liet niet!  Ik 11.1 ie  om kwart 
or zeven met mijn rijtuig af." 
'ruen de geheimraad weg was, ducht Werner 

eivorm,v hij weer aan het ,  werk 
ging: „Ik had niet gedacht, dat de oude lieer 
xoo'n fanatiek skaatepeler was. I lij maakt zen'n 
millpf van de raak, almif zijn zaligheid er van 
afhangt. Wat je toch niet beleeft ton de 
mensenre'" 

Daarna verdiepte hij zich in zijn bereke. 
ringen, totdat de isrieven gebracht leerden, 
die dimt. hein mideneekend 1110.,IPII aarden. 

'rot de pereonen, waarin Dors Buchwald 
bet volste vertrouwen stelde, behoorde in de 
eerste plaat. graaf K lint,. blij stond in ieder 
opzicht geheel belangeloos tegenover haar 
hem kon zij merkelijk haar ertrou wen echen• 
ken. 'le kenden elkander reeds als kinderen 
de veilere earen mrt elkaar bevriend .1.• 
kinderen hadden met elkaa geepreld. Ih-
bne.ns SIM I tor.,name er , paar wilde joligen. 
gewemt die geen »ketting hielden met het 
feit, tiet tic kleine graaf koetje.' was. IN Lei 
daarom niet hun egel niet goed IPPPIIIIPII 1.1 
/111111I illekrurig meer hij Dont aan.

1  

Zij werden erhier niet nieer dan irae& trimden. 
bora had er nimmer win grilarbl gio•  rrnuw 

Vals Graaf Blinder te wanlei- Zelfs dr titel 
kon 'haar niet verleit'. ...e haar aer,...1 
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gingen, gevraagd, of ik-  hun huizen mocht 

luchten, hun planten begieten, hou kippen 

of andere huisdieren verzorgen en hun tuin 

in orde mocht houden. 
Jaren geleden hen ik daar mee begonnen. 

Ik reken per keer en vraag hun, hoevele 
malen zij hun huis gelucht willen hebben in 
den tijd dat ze weg zijn. De som per keer 
hangt af van het aantal uren, dat ze vragen. 
Soininige groote huizen. lucht ik zes Uur lang. 
lk ga dan in een der kamers kitten met mijn 
naaiwerk of een boek bij me. Of, zoo dat erbij 
geaccordeerd is, ga ik terwijl' de bloemen 
begieten, de huisdieren verzorgen.. Ook neem 
ik de eemorging van den tuin op me, indien 
men mij die wil. opdragen. Eangzainerhand 
heb ik door recommandatie zoveel te doen 
gekregen , dat ik thans een jongen en een 
werkster heb , 0111 me te helpen. Sommige 
families dragen mij het toezicht over den 
schoonmaak van hun luis op , tegen den tijd-, 
dat ze weer terug keeren. Ik zorg er dan 
voor , dat liet geheele huis op orde is, de 
dienstboden weer aan 't werk zijn en alles 
in gereedheid is voor de thuiskomst der be-
wmiers. Is dit geen alleraardigst werk? 

()ok de volgende manier is zeer uitvoerhaar, 
en inid VT•len geschikt: 

»Als liet schooljaar is afgelodpen, weten 
de moeders, waar hun kinderen liet volgend 
schooljaar heen -milten gaan. Of terug naar 
de oude school, of naar een kostschool. 

Ik heb vele jaren doorgebracht op kost-
scholen, eerst als leerlinge en toen als onder-
wijzeres. Zoodoende weet ik precies, wat een 
kostschooluitrusting moet bevatten , welke 
dingen het verblijf op de kostschool kunnen 
veraangenamen en hoe en van welke stof de. 

--717-ren gemaakt moeten zijn. Elk jaar, als 
,de vacanties beginnen , zet ik een advertentie, 
dat ik gaarne moeders zon helpen hij het 
klaarmaken der kostschooluitrustingen voor 
haar dochters. lk bezorg de inkoop.. als dat 
gewenscht wordt, help alles mee naaien of 
doe liet heelemail zelf. lk heb het eiken 
zomer heel druk ermee.,  

We vonden verscheidene rapporten van 
vrouwen, die inmaken op de eigen nuis-
houdelijke manier en dan die groenten en 
vruchten verkoopes, veelal aan pensions. Als 
ik nu eens even uit mijn eigen naam mag 
spreken, dan moet ik u vertellen, dat ik 't 
veel te druk heb Met andere dingen, om ooit 
aan inmaken van wat dan ook te doen, en 
dat ik de vrouwen benijd, die rzoo den 
tijd voor kunnen nemen en dan den winter 
tegemoet gaan met kasten vol van allerlei 
ingemaakt heerlijks. Om toch ook wat te 
krijgen van -al dat fijne, heb ik thans door 
bemiddeling van mijn kruidenier een bestelling 
gedaan bij eeá fabriek, die volgens Weck 
inmaakt ;de moderne. huiselijke manier dus — 
ik verfoei namelijk blikken) én die hVeck's-be-
stelling zal me in October thuis bezorgd worden. 

Dan ben ik een goede klant van de vrouw 
van mijn banketbakker, die zelf op de 
huiselijke manier vruchten inmaakt tot jam. 
Er zullen wel meer huisvrouwen zijn dan ik 
alleen , die opzien tegen de drukte van den 
inmaaktijd of er eenwonder geen tijd voor 
hebben. — 

hVelnu , mij dunkt, dat die veel eerder 
zullen Willen koopes bij vrouwen, van wie 

z
weten, dat die inmaken, zooals ze t 

elf zo uden doen, dan van fabrieken. 
Daarom breng ik Eléke wijze van geldverdienen 
nog een,  extra onder de oogen onzer leze-
ressen — hoewel ik aan de vrhum-  van irijn 
banketbakker es aan advertenties in enkele 
bladen wel weet, dat ik hier geen absoluut 
nieuws verkondig. 

Een zeer origineele manier von gelitter-
dienen is de volgende. 

Een jong meisje verzin] oin beesten te 
maken v een dikke stof. Ze maakte ze 
geheel zon

an 
 der opvulling en zejdartig, dat de 

kinderen ze inet zand konden vullen. Zoo 

was het gebrekkige been van Graaf Khmer 
een beletsel oin ooit 004 hem in het huwelijk 
te kininen treden. Zij kon medelijden niet hem 
hebben, liefhebben kon ze hen: niet. Evengoed 
wist ze, dat omgekeerd de graaf haar niet tot 
vrouw begeerde. Klinter was evenals 
kijit vader een beminnelijk man, dit' in den 
gewonen iiin_aug in liet geheel niet op stands. 
,ersehil ltte, daar zulks ook praatinch ge-
sproken onverstandig geweest zou zijn. laar 
heel diep in looi hart waren de K bitters tot 
zekere hoogte toch trotsch op kim afstamming 

E
n hun graventitel. Ileeds als knaap had 
dmund verklaard, nimmer beneden zijn stand 

te ,1111e, trouwen. Voor hein was Dora, on-
danks haar rensaelitig vermogen, geen partij, 
daar zij van burgerafkomst was en een slotte 
behoetjle sdr graaf niet op geld te lenen. Hij 
kom geheel de keuze zijns harten volgen, 
W1111111.14 hij slechts een levensgezellin Gind, 
die van zijn stand was. Hij was aardig op 
veeg, Zeer rijk ti. worden en

er  
was er steeds op 

bedaelit zijn bezittingen te vmeerderen. Hij 
gold 001 al die rede een hij mevrouw Seltottiliii• 
als uitkienen vaarlijk .  Toen ilmir de 

m trtiwigt. »entor
ong
, waarbij de beide broeders 

Illichwald den dood wondco, Dom geheel van 
dr wereld ment afgesneden, ierzocht Kernen 
(raaf Klimier, zi,•11 wat met Dora te beinmien, 

opdat zij niet zon ,i'll.C1,1110011. Sedert dien 
lijd waren Kersten ei% imaf K lieter Isilis- 
rrieliden geworden op suarldrelou en liet was 
den t• raaf is•ii aangename gewoonte gewerd., 

ril k ,,,irtte.rtp. lie de daim. te mooi  

doende ontstond uit een slap, in fatsoen ge-

knipt lapje een aardig, mollig 'konijntje of 
poesje of "wat dan -ook. Toen ze merkte, 
hoezeer de kinderen van dat speelgoed hielden 
J0e verkocht het eerst aan kennissen en kreeg 
door recommandatie meer en meer klanten) 
kwam ze op ee nieuw idee. Ze zond' overal 
circulaires rond,

n 
  luidend aldus: 

»Een zandhoop in uw eigen tuin. Kinderen 
zijn dol op het Spelen in een zandhoop, 
Waarom hebben uw kinderen er nog geen in 
uw tuin? lk • lever u een-groote ten schoen 
zeezand voor een dIkliar, en laat het h daar-
voor thuisbezorg(en.,  

Ze kocht het' zand VOOS dertig dollarcenten 
de ton bij den groothandelaar, betaalde een 
jongen twintig dollarcenten voor het vervoer 
van het zand en verdiende dien zomer twee-
en-vijftig dollars: 

Vrouwen hebben het wachtwoord van den 
tegenwoordigen tijd: 

Specialiseert u! begrepen. 
Een vertelt van haar succes met het melken 

van poppenhoeden; die ze den winkels te 
koop aanbiedt. Een andere overtrekt en garneert 
parasols. Maar de aardigste specialisatie' is 
toch wel uitgevonden door_ haar, die_ _een._ 
»Grootmoeders witlel k stichtte. Ze zegt, dat 
haar succes zoo groot was, dat ze zelfs in een 
heel kleine stad de oprichting van een winkel 
voor Grootmoeders aan zou durven bevelen. 

Welke overwegingen hebben haar tot de 
oprichting van dezen winkel geleid? De 
volgende, 

Oude dames kunnen geen gewone winkel-
confectie meer dragen. Daarvan zijn de tailles 
te nauw , de boorden te hoog of te laag, 

jbeilevens te nauw-, de rokken te lang of te 
kort en bovenal te nauw. — 

Als de oude dames bij een gewone mode-
naaister bestellen, wordt er ook nog niet 
genoeg op haar gemak gelet. In sGrOotmoeders 
Winkel• daarentegen wordt alles aan de 
kleeren gedaan, wat ze maar makkelijk en 
prettig voor oude dames kan maken. De 
Grootmoeders worden ijdeler, zegt men. ln de 
literatftur is al geklaagd, dat we binnenkort( 
geen oude klauwer(' meer zullen hebben. 
Ouderdom wordt. verbloemd. — De Ameri-
kaansche Grootmoeders lijden daar veel sterker 
aan dan- de onze. Komen ze niet naar ons 
Scheveningen toe in witte kleeren, met roze 
windsluier? Welnu, als dergelijke winkels 
in Amerika kunnen aarden, dan zullen ze 't 
hier zeker doen. Wie probeert het eens? 

DE MODE. 
liet kwam zoo 
We zaten met elkander aan het strand op 

een van die eerste warme zomermorgens, die 
een blijde verrassing waren na zooMel dagen 
van triestige kilheid. 

I lij, zij en ik. 
We zaten te genieten van de koesterende 

zon, van de ziltige lucht, van den wolken-
Rozen hemel, van de zilterglanzende zee; we 
keken naar de bruine zeilen, die aan den 
horizont verdwenen, naar het inenschengevoel 
om ons heen en we babbelden over alles en 
nog wat, ook over de mode. 

H ij was nog Met lang uit het buitenland 
terug, had gen/Mien tijd in Parijs gelogeerd 
en vertelde van de wonderlijke toiletten, die 
Inj gezien had, maar die met iooveel gratie 
gedragen werden, dat men ze toch bekoorlijk 
inoest vinden. 

»klaar de mode is toch eigenlijk leelijk• 
vond zij. 

,Ujecomplieeerd, capriders, gedurfd.... 
maar leelijk, .... neen!» was het antwoord. 

Er is dan toch te Parijs eene beweging 
gaande oin tegen de overdrevenheden van de 
tegenwoordige mode op te komen• hield zij, 
die gaarne oppositie voert, vol. 

II ij begon hartelijk te lachen. 

praten en naar .haar gezondheid te informeeren, 
evenals hij aanwezig was bij alle kleine fees-
tolijkheden op Saarkirchen. 

Ongetwijfeld werd Graaf K linten in den 
taaisten tijd met wantjouwige nagen aangezien 
door de steeds op den loer liggende mevrouw 
Schotteliits. 

Hij was wel wat al te royaal in zijn lof, 
als hij van zijn vriend Werner Spalding sprak. 
!latwas geen loftrompet meer, die Graaf 
Klinter stak, als hij han Werner sprak, dat 
had meer weg van een misthoorn. 

onwillekeurig en zonder dat de naam van 
'Spalding genoemd werd, kwal» Graaf. Klinter 
er uittijd weer op terug, hoe trotseh hij was-
te, de vriendschap van Werner, wat een be-
scheiden, beminnelijk, onbaatzuchtig, plicht-
getrouw en hekvaam Ina]] Wem, toch won 

iemand die altijd het laatst aan -zich zelf 
dacht, • geheel opging in zijn beroep jen in de 
plicht., die hij op zich had genomen; een 

mi•luvaardige en oprechte kerel, een vast 
karakter, een inan die hoofd en hart mi de 
redde plaats droeg , . wier vat hij wilde. 

Dit loflied op Werner werd door den grimt" 
gezangen, zoowel wanneer alleen bij de 
flatdes was , als marineer Kersten er bij was. 
I1C geheimraad was tegenover Dern zer voor-
zichtig geworden : hij iermeed het,»  Werner 
uitbundig lo prijzen, iini niet den schijn op 
eieb ti. Inden, als wilde hij Werner grote- 
Meren. initieer eveneed graaf Klinter A.m., 
den lor v t h1 erhier verkondigde, kon hij 
ilatinirlijk VIM achterblijven , daar zulks ander, 

»Gelooft u dat nu werkelijk? Nu ja, men 
poseert wel graag zoo's beetje voor puriteinsch, 
maar au fond is iedereen dol op excentrici-
teit! En als 't er op aan komt zou niemand 
graag de eerste willen zijn om ongehoorzaam-
heid, openlijke ongehoorzaamheid te plegen 
tegenover de mode, .... dat is bovendien maar 
verstandig ook, want »persoonlijke smaak,  en 

fraaie woorden in theorie, 
er wordt vooral in den. tegenwoordiger tijd 
heel wat roede geschermd! de praktijd leert 
echter dat beide tot de rubriek »uitzonde-
ringen. moeten gerekend worden. De Parisienne 
weet dat heel goed en liever dan de kalis te 
loopgin ex in de ooges van anderen dwaas uit 
te zien, onderwerpt zij zich aan de Wetten 
haardoor de modekoningen uit de rue de la 
Pais voorgeschreven — hetgeen daarom nog 
niet wil zeggen, dat zij er mede is ingenomen —
Kijk eens hier: al sedert geruimen tijd heeft 
er 'iets in de lucht gezoemd, drt klonk als 
»Crinoline,, de cauehemar van alle vrouwen! 
En allen riepen: »nooit, nooit, nooit! die 
tijden zijn. lang voorbij! — wij laten ons veel 
gezeggen — slechts dit niet!,  

Paquin of Poiret — ik herinner mij niet 
-II1Cer, wie. _e, vrijt was, -heeft  Mein 

verder wijselijk gezwegen, niet verder 'aange-
drongen, geen crinoline-order uitgevaardigd, —
maar iedereen weet, dat hij het is geweest, 
die de hertogin dé Gramont het idee van 
haar Bal des Crinolines heeft gesuggereerd. 
Dat bal was een succes! Niet alleen voor de 
lieftalligste aller gastvrouwen, maar ook voor 
de mode van het tweede Keizerrijk, die toch 
lang me ]eetijk niet was als men wel gedacht 
had .... En als nu morgen aan den dag 
Poiret of Paquio vindt dat het °ogenblik ge-
komen is om de Robe h trois volants in volle 
wijdte te doen uitstaan, — dan weet hij 
zeker, dat alle tegenstand gebroken is — dat 
alle degentjes in Parijs en over de geheele 
beschaafde wereld in sladfsehe onderworpen-
heid de neef "spotte, zeer-gevreesde »kooi,  
zullen aangorden .... sO — die vrouwen, 
— die vrouwen ...., 
II ij genoot zichtbaar van zijne boutade, 

maar zij, mijn oppositie-vriendinnetje, werd 
ongeduldig en riep :  

»Slaafs navolgen! maar mijn hemel! dat 
doen de heeren der schepping precies zoo, 
— neen, nog in veel erger mate; — wij 
protesteeren dán nog wel eens , al is dat dan, 
zooals n wilt beweren, alleen voor den vorm, 
maar de mannen .... die denken, daar zelfs 
niet aan, zij vinden alles mooi !• 

»Wat weet u daarvan als ik vragen mag? 
Ik ben overtuigd, dat u geen flauw begrip 
hebt van de heerenmode, zooals die op het 
oogenblik is ..... 

»Integendeel!. verzekerde zij, »wijzijn Uit-
stekend op de hoogte, en ik. zal 11 dat bewijzen. 

Over de kleuren spreek ik niet, dat is iets 
wat terstond in het oog valt, maar ik con-
stateer , dat er dezen zomer ee aandoenlijke 
sympathie bestaat tusschen de theeren- en de 
damesmode, die zich uit in de door beid 
aan den dag gelegde voorliefde voor wit- e 
zwarte ruitjes .... (feb ik gelijk of niet 
Ging zij voort, dat men te Parijs hij all 
elegante kleermakers van de boulevard dee 
Italiens een symphonie van geruite kleedingi 
stukken te zien krijgt? 

.. Waarom lacht u' 0 neen, neen:• 
dit is volstrekt geen slip of the Mngue!' 
ik zie een svmphonie en ik hoor kleuren! 
dat is alles hYper.moderne kunstgevoeligheid, 
onbegrijpelijk voor de oningewijden even -als 
het futurisme en zooveel andere isme's, maar 
volkomen aannemelijk voor hen, die verstaan! 
Zoo, dit tusschen twee haakjes, en nu moet 
ik er u -even aan herinneren, dat deze ruitjes-
mode, even goed als onze crinoline een 
reminiscentie uit den tijd van datzelfde tweede 
keizerrijk is; de modeplaten van toen geven 
de fransche dandy's meestal afgebeeld met een 
zwart-en-wit geruiter pepha-pantalon aan; de - 
als oppositie oppositie zou zijn opgevat. Hij vergenoegde 
zich daarom er aan toe te voegen 

„Spalding doet in alle opzichten zijn plicht 
en ik heb nooit anders van hem verwacht." 

Kernen wilde zijn houding tegenover Doen 
bewaren. Hij was ook tot zekere hoogte bij 
haar in dienst en stelde al zijn -  werkkracht 
te harer beschikking, terwijl Dora bepaaldelijk 
als haar wensch lied te kennen gegeven, dat 
hij daarvoor vergoeding moest accepteer.. 
Daardoor was Dora ook min of meer Kerstm's 
chef, want hij beheerde haar vennogen en 
was de algemeens leider van haar fabrieken 
en nimmer nam de geheimraad een gewichtige 
beslissing, zonder vooraf haar rneening te 
hebben gevraagd. 

Wanneer graaf Klinter, de lofredenaar van 
Werner, zijn hielen had gelicht en Dom met 
haar tante alleen was, dan haastte mevrouw 
Sehottelins zich, stuk voor stuk weer af te 
'breken, wat Klinter had opgebouwd. 

„Ine •Spalding verstaat de kunst, om de 
inenschen in te pakken! Het moet toch be-
paald een groote huichelaar zijn, om zulk een 
invloed op dien argeloos. Gr.( Klinter uit 
te oefenen. 

Een aartsengel met twee groote vleugels is 
Mets, vergeleken hij dien 'wegreed Spalding. 
Die man is mik cru voorbeeld van deugt!, 
ridderlijkheid en j  beminnelijkheid, dat ze hein 
galmnimle moesten vergulden en in ren 11111-
.'0111 le pnink stellen. (inter Mimer zal ook 
ling wel mus ontgoocheld wonlen. Er is !geen 

mensa zonder fouten en • hoe meer men  

groote tailleurs van het jaar 1914 gaan vrij 
wat verder en willen, dat men een man uit 
één stuk zij: pantalon, colbert, jaquette 
ulster.... 't moet alles ruitje zijn, en had 
niet de engelsehe smaak 'ook groen en bruin 
door al dat wit-en-zwart geweven, de man-
nenwereld zon één schaakbord hebben geleken! 
.... Wel?. 

»Volkomen juist., gaf hij toe, »maar laat 
mij u één ding zeggen een goedgekleede 
man draagt dat ruitje alleen voor straatge-
bruik, hij verschijnt er niet mede in uw 
salon. .... En 'is dat nu al uw wetenschap 
aangaande dit hoogst belangrijke onderwerp?» 

»Integendeel, — en ik .verdiep mij in de 
vraag, hoe het komt, dat, terwijl op één 
punt de beide modes gelijkheid zoeken, gij 
op een ander volkomen tegenovergesteld zijn-0  

((Wel, ons is het ten strengste verboden 
er een middel op na te bonden, .... rechte 
lijn, als 't u 'belieft! .... zestig centimeter? 
maar fi done! dat is ingeregen. 

De heerenkleeding daarentegen heeft neiging' 

s
M de taille te accent-meren — nog niet 
terk, — maar de tendenn is er. Is dat 80111, 

een faministiseh- Mekje?.-- -_ - - - — j 
» Uitsluitend met het oog op contrast ge-

daan! En weet u nu ook wat de nieuwste 
mode voor avond-drens is? — Niet? — Dan 
zal ik het u zeggen. Dat is de witte smoking.. 

»:Mons, .... dat behoort in de trope» 
thuis, het witte »dinner-jacket,  maar hier...,  

«Juist en uit de tropen hebben de Ame-
rikanen het geïmporteerd en van Amerika is 
het weder naar het oude Europa overgekomen. 
Of het succes hier groot zal zijn betwijfel 
ik echter, — zoo iets is alleen mogelijk op 
gloeiend heete jagen en op mondaine bad-
plaatsen ..., 

;rijn wij zijn zoo aan al dat zwart gewend, 
dat we een man-in-'t-wit bijna niet anders 
dan op liet tennisveld kunnen apprecieeren.,  
»Zelfs niet als hij »laatste smaak,  is?,  

»Spot maar! — lj weet wat [Rommel ge-
zegd heeft? 

aeker, zeker: »er 'is minstens evenveel 
talent noodig om een man van den laatsten 
smaak te zijn als dichter of wereldveroveraar!,  

Ziedaar nu, lezeressen, hoe het gekomen 
dat ik belandde op het gladde ijs van het 

heerentoilet 
lk vraag u daarvoor verschooning .... het 

waren de omstandigheden! .... 
Iaat mij dit ongewone thema besluiten 

door even aan te stippen, — misschien zijn 
er onder in. die nimmer van hem hoorden —
dat George Brummel, de koning der dan-
dy's genaamd, de uitvinder is geweest ven 
de gesteven das. Wat dit beteekent zult gij 
beseffen, als ik n zeg, dat veer hem, twee 
jonge edellieden de hand aan zich zelven 
hebben geslagen uit wanhoop dat zij dat 
probleem (dat het probleem van hun' tijd was) 
niet vermochten op te lossen! 

In 1778 te Londen geboren, waar zijn 
vader secretaris van een Minister was, werd 
hij in den loop der jaren de intieme vriend 
van den toenmaliger troonopvolger, wiens 
grootste genot het was urenlang toe te kijken 
hoe de man toilet-maakte, die door de kleur 
van zijn vest, door liet snit van zijn jas over 

'een geheel geslacht geheerscht heeft. 
(let glanspunt van dat toilet was de das 

en de onovertroffen elegantie waarmede hij 
die wist te strikken, „de knoop in een das, 
moet eerre inspiratie zijn» beweerde hij; en 
toen hij om aan zijne whuldeischers te ont-
komen op tateren leeftijd in allerijl het land 
moest verlaten, vond men op zijn schrijftafel een 
verzegeld pakje met het opschrift »Vrienden! 
't geheim is stijfsel.,  

CORRESPON I /ENT1E. 

1.. d. 11. Ja, het is nu tijd om »koopjes» 
te doen, indien men daarvan houdt. 

_ - 
iemand, deugden ophemelt, hoe grooter de -
teleurstelling is, als men de fouten ontdekt - 
en inziet, hoezeer men de deugden heeft over-
dreven. De oude Kersten is veel voorzichtiger; 
dat is man met levenservaring, die beseft, 
dat menn niemand zoo overdreven moet prijzen, 
als men niet in de gelegenheid is geweest, 
door jarenlangen omgang de persoon door en 
door te meren kennen. 

Ik zeg je, die Spalding is een schelm, 
listig en berekenend. De graaf staat echter 
niet alleen onder zijn invloed; hij heeft ook 
andere menschen ingepakt, die overigens 
nuchter en verstandig !degen te oordeelen.' 

(let laatste sloeg natuurlijk op Dora; maar 
deze bewaarde op de lasterlijke praatjes van 
van haar tante een hardnekkig stilzwijgen. 
Zij wist heel goed, waarom Kersten -niet zoo 
uitbundig in zijn lof was, als Graaf lanter. 

Zij wist, dat zij hem eenmaal het verwijt 
bad gemaakt, dat bij Spalding protegeerde. 

Echter had de oude geheimraad gerust 
Werner dezelfde loftuitingen kunnen toezwaaien 
als Graaf Klinter deed. Don zou hem dat 
toch niet kwalijk hebben genomen. Hij zou 
trouwens niet anders dan de waarheid hebben 
gezegd, evenals de garde eerlijke Graaf Klinter 
zulks deed. • 

Spalding was inderdaad een persoonlijkheid 
zooals mini maar lelden aantreft. 

I tij vormde ren idiantidering op de honderden 

T
mannen, die Dure in haar leven had ontmoet. 

orenlening. Mond hij. boven lt.. 
k1o,tit rnreulg 1.1 
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Id e v r. S. Postiche verkleurt altijd-daarom 
moet het af en toe onderhanden. Er zijn 
indertijd demonstratiën met dat kleurmiddel-
gegeven, - ik geloof niet, dat men dit zelf 
kan behandelen. 

On d i n e. Een zwart badcostuum, (blouse 
met geplooiden rok over een tricot calotte) • 
is seer goed. Il• heb er zoo gezien, gaande 
v. Groenmarkt, door Hoog. en Yeenestraat, -
zoeken .... 

VROUWENSPORT. 
Jobileumwedetrijden van 

den Bataafnenen Lawntenniabond. 

• Het aantal inschrijvingen voor de-  verse-kit--
lende damesnummer van deze wedstrijden was 
niet zoo -  groot als wij verwacht hadden; be-
paalde Bataafapeelsters, dat iail weggen leden 
van de clubs welke uitsluitend aan de Bataaf 
oefeéen, vonden wij er vrijwel niet onder, 
hoogstens een of twee; wat toch met het oog 
op het jubileum van den bond wel anders te 
verwachten was geweest. De wedstrijden waren 
alleen in naam internationaal dur geen en. 
'-kete - bunentanilmhe wpdster Y speler inge- 

schreven had, wat voornamelijk wel geweten 
aal moeten worden aan de cementbanen waarop 
tegenwoordig zooveel minder gespeeld wordt 
en die daarom voor groote wedstrijden niet 
meer geschikt zijn. 

Woensdagmiddag werd met prachtig, haast 
te warm zomerweer met de wedstrijden be-
gonnen; dien middag werden voornamelijk 
juniores- en handicap-wedstrijden gespeeld; de 
daaropvolgende dagen werd reeds 's morgens 
om tien uur begonnen en ± tot zes uur door-
gespeeld; dit was noodig omdat het bestuur 
Zondagmiddag de matches beëindigd wilde 
hebben; doordat het Zondag echter den heelen 
morgen regende, konden pas 's middags de 
wedstrijden voortgezet worden wat heel jam-
mer was, want daar in verschillende nummers 
dezelfde personen aangebleven waren, konden 
hierdoor de matches niet afgespeeld worden 
en is de final van de mixed- en van de dames-
double tot later uitgesteld. 

Gelukkig had mejuffrouw van Romunde 
o.e bekende llaagsche speelster weer inge-
schreven en al is ze niet meer zoo getraind 
als vroeger, zoo Was ze hare tegenstandsters 
toch nog de baas, wat ze bewees door in de 
open single eerst van mejuffroariv eau Rees 
met 6-3, 6-1; daarna van mejuffrrouw 
Kempenaar met 6-3, 6-0 en in de final van 
mevrouw Koch met 6.4, 6-4 te Mimen; hier-
door komt de zilveren wisselbeker uitgeloofd 
door mejuffrouw Rijke voor de tweede maal 
voor den tijd van één jaar in haar beidt. 

Op tio Batsiaesche Larp'irttles'is2Ps.  

Mevrouw Koch verreweg de beste speelster 
van de mededingende Rotterdamsche dames, 
had op vrij gelukkige wijze de final bereikt, 
doordat ze door de loting pene van de sterkste • 
tegenstandster in hare afdeeling kreeg; de 
meeste moeite had zij met mejuffrouw _Harris 
waarvan ze in drie sets met 4-6, 6-4, 6-3 
won. Had zij mejuffrouw van Rees of de 
Kempenaer in haar helft gehad, dan gelooven 
wij niet dat zij de final bereikt zou hebben. 

In de handicap dames-single speelde mejuf-
frouw Dezentje een goed spel tegen mejuffrouw 
Bloem; mejuffrouw Deuntje is den laatsten tijd 
zeer vooruitgegaan en wist dezen wedstrijd in 
drie sets met 6.3, 1-6, 9-7 te winnen. In de 
fint van dit nummer ontmoetten de dames 
Brandsma en de Meester elkaar;.  deze strijd 
werd door mejuffrouw Brandsma met 6-4, 4-6, 
6-2 gewonnen. 

Voor de dames double waren slechts acht 
paren ingeschreven en ofschoon de 6.1 hier-
van nog niet gespeeld is, gelooven wij toch 
wel te mogen zeggen dat de dames van Ho-
mamde-van Rees hier de eerste.  prijs zullen 
kalen; rij moeten nog spelen tegen de dames 
Alting Mees-Deuntje, wanneer deze beslissing 
gespeeld zal worden, is nog niet vastgesteld. 
Jammer was het dit de dames Illoem-Biezeveld 
die anders altijd samenspelen, zich dezen keer 
gescheiden hadden; mej. Bloem speelde nu 
met mej.. de Kempenaer, deze wonnen eend 
van mej. Bieteveld-Horris niet 6-4, 6-11 om 
daarna van de dames van Romunde-van Reen 
met 6-1, 6-2 te verliezen. 

De volledige uitslagen van de damesnummer 
rijm 

Open damesenkelspel. Mej. C. van Reen 
mevr. van Romein de Munchy 6-0; mevr. 
G. Koch sl. Mej. W. !loeris 4.1t, 64, 6.3; 
mej. A. de Kempenaar Ine; mej. k. kiem 
kees bye; Mej. C. van Roman& bye ; mej. 
E. Denentje bye: mej. k. (*arp bye. Mej. S. 
knolterdielt 

rs runde mui. 1. de kempen*. -I. mej. 

It. Alting Me. 8-6, 1-6, 6-1; mej. C. van 
Romunde al. mej. C.. van Rees 6-3, 6-1; mevr. 
G. Koch el. mej. E. Deuntje 6-3, 8-2; mej. 
S. Knottenbelt sl. Mej A. Carb 6-3, 6-1; 

3ds ronde mej. C. van Romonde al. mej. 
A. de Kempenaer 6-3, 6-0; mevr. G. Koch 
sL mej. S. Krottenbelt 6-0, 3-6, 6-3. 

Final mej. C. van Romende cl. mevr. G. 
Koch 6-4, 8-4. . 

Open dames dubbelspel. lw* ronde de dames 
A. de Kempenaer-J. Bloedt al. N. Biezeveld 
- W. Morris 6-4, 8-6; mej..f.nrati Romende 
C. van Rees al. mevr. fr Kock-inej. S. 
Knotte/belt 6-3, 7-5; mevr. van Roseum de.  
Monehy-mej. A. Corp sl. mej. A. de Meester 
- mej. C. Roos 0-7, 9-6; mej. R. Alting Mees 
=Mej. Erletéklje mej: T. Pos-fine-mej. 
B. van der Heyden 7-5, 6-3. 

Photo C. J. L. Vermeulen. 
Oe de Etateafttche Late...bun. 

2de ronde de dames van Romunde-van 
Rees al: de dames de Kempenaer-Bloem 6-1, 
6-2; de dames Alting Mees-Dezentje sl. de 
dames van Rossem de Monchy-Corp 6-4, 
3-6, 6-3. 

Damesenkelspel met voorgift. 1‘,* ronde mej. 
H. Brandsma-1 bye; mej. S. Boom-15 bye; 

ze mej. E. Dentje-1- sl. mej. J. Bloem-15 a,  6-3, 
1-6, 9-7. mej. J. Perk + 15 si. mej. H. van 
(Anne), ser 6-2, 6-2; mej. A. de Meester + 

, 4 sl. mej. N. Sieteyeld-112. 3-6, 8-5, 6.4; 
mej. C. Roos + # It6rmej. W. Horrix.15 
bye; mej. A. van Vliet-15 bye. 

2de ronde mej. H. Brandsma el. mej. S. 
Boom 6-1, 6-2; mej. J. Perk sl. mej. E. 
Deuntje 2-6, 6-4, 7-5; mej. A. de Meester 
sl. mej. C. Roos 6-3, 6-4; mej. W. Morris 
sl. mej. A. van Vliet 6-9, 4-1 eet. 

3de milde mej. H. Brandsma al. mej. J. 
Perk 6-5, 6-2; mej. A. de Meester sl. mej. 
W. Morris 4-6, 6-5, 7-5. 

Final mej. II. Brandsma-1- sl. mej. d. de 
Meester + 4 6-4, 8-6, 6-2." 

Zondag-avond had de prijsuitreiking in het 
Oranjehotel te Scheveningen plaats, hieraan 
werd ter feestelijke viering van het tienjarig 
bestaan van den Bataafseben lawntennisbond 
eene bowlfuif verbonden, waaraan echter lang 
niet alle deelnemers aan de wedstrijden en 
slechts eert klein gedeelte van de leden van 
den bond deelnamen. Het bestuur kan echter 
met voldoening op deze wedstrijden terug zien, 
die op de beide reeds genoemde finals na, 
alle in den bepaalden tijd afgespeeld werden. 

11. 

VOOR MOEDERS. 
Een paedagogisch ongeluk. 

In de pedagogiek spreekt men van peda-
gogische buitenkansjes. Bv. een onderwijzer 
kan het met een jongen maar niet klaar spelen. 
Nu komt geheel ongezocht de gelegenheid, 
dat die onderwijzer dien jongen eens voort 
kan helpen met een betrekking, bv. voor lijn 
zus, of dat die jongen bar gevallea is en de 
onderwijzer hem even liefderijk en vol toe-
wijding helpt als welken anderen leerling ook. 
Dan gaat die jongen soms opeens van den 
onderwijzer houden - en laat veroorzaakt hij 
niet meer.. 

Naast. de paedagogische buitenkansjes zijn 
er paedagogische ongelukken. En het ergste 
dezer ongelukken is mijns inziens een zware 
ziekte van het kind. 

Dan kan het gansche met zooveel weg op. 
getrokken gebouw der opvoeding ineenstorten, 
dan kan men allen invloed op het kind ver. 
liezen, dan kan een lief, gewillig kind voor 
langen tijd omgetooverd worden tot een tiran, 
tot de kleine-  baas of bazin van 't huis - o, 
onberekenbare schade voor de kinderziel! 

Ik heb bijvoorbeeld eens van een kind ge-
hoord, dat niet huilen mocht, andere -
gingen ,ele :resultaten van een zware operatie 
te niet. Stel u nu voor, een vierjarig kind 
weken lang in een zoodanig humeur te moeten 
houden, dat het niet tot huilen komt! 

11e moet het du beziggehouden woeden, 
en verleert het heilzame -alleenspelen! Hoe 
moet het aldoor zijn zin krijgen, hoe nood: 
lottig dat ook achteraf voor 't arme kind 
werken kan! 

Afgezien nog van dergelijke teer bijzondere - 
en buitengewone omstandigheden, door een 
zware ziekte' teweeggebracht, is een zware 
ziekte op zichzelf al een groot peedagegisch 
ongeluk. Een kind, dat zwaar ziek ie, is 
vanzelf hel middelpunt van .allee en allen. 
Komt de. tijd van het herstel en in het kleine 
geestje weer levendig genoeg om alles te be-
grijpen rn bij zichzelf te overleggen - hoe 
cal het dan genieten van de gewichtigheid 
enere 'uitte! Al dir visite om het zieke 
kind - al die bloriun, al dat lekke., al 
die ir.ehenlien! 

Waarlijk, de moeder moet wèl haar uiterste 
krachten inspannen, om al deze boete machten 
te keer te gaan, en zal daarbij vaak in con-
flict komen met van vreugde ontroerde groot-
moeders, van liefde overvloeiende tantes, en 
van ooms, die vinden, dat soo'n kleiule prul 
non toch wel eens wat hebben mag. 
- Ik heb een kind, dat van een lang en 
zwaar ziekbed was oppetaan, een zesjarig 
kind, in smachtende verzuchting hooren zeggen: 
„Hè; ik won, dat ik tulebekose, (tuberen- 
lom) kreeg! Dat's zoo pottig dan komen 
de menschen weer attentaat naar je toe en 
brengen bloémen mee en lekken!,  

Dit kleine, bijna huiyering wekkende 
staaltje_ typeert, hoezeer het kind zich be-
hagelijk heeft gevoeld in de algemeene ver-
troeteling, hoezeer 't die nu ontbeert en 
terug verlangt naar de schrikkelijke vleesch-
potten ven Egypte. 

Nog een ander staaltje, minder tragisch 
gelukkig, heb ik meegemaakt van het bederf, 
in -een kinderzieltje teweeggebracht door een 
zware ziekte.. Bederf, zich hier in toonend, 
dat het kind zich geheel en al het glanzend 
middelpool haar_ kring-w 
de zon, waaromheen de planden draaiden 
- .nog erger! - draaien mochten. 

Zusje was hard ziek geweest. Eerst weken 
lang thuis - en de broertjes hadden het huis 
uit gemoeten. Ze had een' dag- en eennacht-
verpleegster gehad en moeder was al die 
weken niet van haar bedje geweken. Toen 
was de zevenjarige naar het Diaconessenhuis 
vervoerd om geopereerd te worden. Weken 
lang na de welgeslaagde operatie bleef ze 
daar nog - had een verpleegster voor zich 
alleen, lag in een mooie, groote kamer, met 
een asree. 

Familie en kennissen overstroomden .het 
arme kind in het ziekenhuis• met alles, wat 
men maar voor een kind kan-- bedenken. 
lederen middag kwanim bezoek, van moeder 
of vader, en van z6r/végl familieleden dat ze 
op elkaar wachten moesten beneden in de 
wachtkamer. • - 

Den laatsten middag van haar verblijf in 
het ziekenhuis vergezelde ik haar moeder op 
haar tocht. Zusje vertelde, dat ze in de 
morgenuren bezoek had gekregen van de dame 
uit de kamer naast haar, die al enkele dagen 
naar huis was, doch vanmorgen nog weer 
bij den dokter had moeten terugkomen. 

Het eene onderwerp van gesprek wisselde 
het andere af en eindelijk vroeg de moeder:  

,En vin je het nu niet dolprettig, dat je 
morgen thuis komt?,  

Ja, zei zesje peinzend. Ze vouwde de 
handen onder het hoofdje, legde zich eens 
makkelijk en ging nadenkend voort: Ja, ik 
vin het toch wel prettig om weer thuis te 
komen. Hier is .het obk prettig - maar 
thuiskomen is toch wel leuk! pan staat 
Broertje aan de trap en heeft een bouquet 
rezen in zijn handjes voor me en dan hangt 
er een groot bord met Welkom! erop boven 
de deur, en slingers en papieren vlaggetjes! 
En dan heeft Wille een stukje op de piano 
voor me geleerd. -"En dan is mijn stoel ver-
sierd. - En er is een taart, en daar staat 
ook Welkom op - moet room!,  

Een uur later waren we op weg, de stad 
in, om het bestelde te koopen. Ja, wat schiet 
er anders over) liet was de boards me, die 

-haar op 't idee gebracht had. Deze had in 
gloedvolle kleuren haar eigen thuiskomst ge-
schilderd en de huldiging door haar twee zoons! 

MATER t'(/NATA. 

Prinsen Zita. van Bourbon 
en Panne. - 

Naar deze jonge vrouw, de gemalin van 
den nieuwen troonopvolger van Oostenrijk-
Hongarije, worden thans de oogera gelieven 
van hen, die hopen, 
het stille, in altijd-
durenden rouw ge-
dompelde °enten-
rijksche Mof weer 
te zien herleven tot 
vroegeren luister. 

Drie-en-tachtig 
jaar, en heel afge-
leefd is de oude 
keizer. Geen men-
schenkipd is ziíd 
door het lot bezocht 
als hij. Allen, die 
om hem waren, zijn 
door de vreeselijkste 
misdaden en onge. 
lukken geïnkt van 
zijn zijde. In 1 ,tttli 

geschiedde het drama te Meverling, waarover 
nog steeds Met het rechte licht opgegaan is. 
Kroonprins Rudolf, vond er den dood bij. 
Iedereen zal ziek nog de ontzetting hertenheren, 
die Europa doortoer, toen te tel de selt.., 
droeve keizerin Elisabeth, op den l6^ Sep-
tember loos, door den dolk van Luecheni 
d.delijk werd getroffen. 

Verder terug ligt het Mesintensche drains, 
naar dat Frans Jozef in de ziel trof. Zijn 
broeder Maximiliaan . die ziel, tot keizer van 
Mexico had later kennen, werd aldaar sla 
hoogverrader gefusille-rad, nog leeft rijii 
enne vno. Prijk.... Maait. elipelotte van 
Itelgie , luw ...pomp kasteel te lachen 
in volelagee ventend...dei-44.ring sedert dat 
nagehak. No wordt thr zoon van aju. heester, 
met diens, sron• ns, wreed...Sis ieniesird. 

Nog meer rampen sloegen verdere bloed-
verwanten van hen weg. - En huiverend 
herdenkt Europa' de vervloeking eener moeder, 
de 2brvloeking van Gravin Katolyi , uitge-
sproken over den keizer, toen deze nog jong 
was en haar zoon' gevallen was in den Hen-
gaarschen opstand: eMoge. Hel en Hemel zijn 
geluk vernietigen. Moge zijn familie woeden 
uitgeroeid. Moge hij worden getroffen in de-
genen, die hij liefheeft.,  

Thans zijn de regeeriogsplichten weer in 
volle zwaarte op 's keizers oude, gebogen 
schouders neergekomen. 

Sedert jacon liet hij al een groot deel 
daarvan over aan den nu vermoorden aarts-
hertog. 

Menschelijkerwijs gesproken zal de oude, 
rampspoedige keizer het niet lang meer maken. 

Misschien reeds over eenige maanden - 
eenige weken en het jonge paar, dat nog 
door jaren en jaren 'en - ook door menige hin-
derpaal van ,den keizerstroon gescheiden leek, 
zal die nmeten beklimmen. 

Moeten zij, met han twee lieve klei. 
kinderen, hun twee prinsen, ook nog deden 
in _gravin--Karolyi*a-vloek-4- 

MOge dot de Hemel verhoeden! 
Welk een wending in het leven van deze 

heel jonge vrouw en moeder! Gisteren nog 
de vrouw van een vorstelijk officier, die 
eenvoudig en bescheiden leefde te Reichenau 
aan den voet van den Semmering. Heden 
Kroonprinses van het Ontzaggelijke Donaurijk - 
en morgen, morgen Keizerin ! 

DAS HAUS DER FRAU. 
//Het is de eerste maal, dat de Vrouw op 

een wereldtentoonstelling een eigen huis heeft.,  
Aldus vangt Veldheer in zijn reeks zeer 

belangrijke artikelen over de Bugra (de groote 
Internationale Tentoonstelling voor Grafische 
Kunst te Leipzig), een apart verslag over het 
Vrouwenhuis aan. 

,Het is een merksteen in de geschiedenis 
der Vrouwenbeweging van alle landen, en ik 
kan niet nalaten mijn bewondering te be-
tuigen voor het schoone momnment, dat zich 
hier de vrouwen hebben opgericht.,  

Niet alleen, dat het Haus der Frau louter 
vrouwenwerk bevat - het is zelf vrouwenwerk. 
Een bouwmeesteres ontwierp het, decoratrices 
versierden het, te zamen met vrouwelijke 
interieur-architecten. 

In de zaal van den Boekhandel treft de 
grootte van de Hollandsthe inzending. Ja, 
in Holland pennen heel wat dames De 
Engelsche dames bleken zeer veel religieus 
Werk te schrijven. De mal voor Illustratie 
bevatte op de Hollandsche afdeeling werk van 
Nel Bodenheim, Rie Cramer en Mevrouw 
Mielderigh-dokhort. 

Waarom we hier wel namen noemen van 
Ho landsche illustratrices die vertegenwoordigd 

en niet van schrijfsters? Omdat we 
its kunnen overbrengen, wat Veldheer 

ee omdat hij uit de namen der 
sela jfsters zoo 'n eigenaardigen greep heeft 
ged an, zoodanig, dat de. vier genoemden 
ver onderd, misschien wel geërgerd zullen 
rijm ,d'i se trol:11.er ensembles.. Gij kunt zelf 
wel I nagaan, wie er in alle geval vertegen-
woordigd moet zijn met haar werk, en de 
mindere goden zullen we in vrede laten rusten. 

De vrouwen hebben het niet alleen hij boek-
en aanverwante kunsten gelaten. Ze zonden 
ook handwerken in, zilver, smidswerk en zelfs 
ceramiek. E» denk u eens aan - zonder 
mode kan me» vrouw 't nn eenmaal niet 
stellen - op de Bugra hebben ze in das 
Haus der Frau een aparte afdeeling vo. mode. " 

Er was ook een uitstalling van reclame-
biljetten door vrouwen ontworpen en gemaakt. 
Daartoe/ellen bevond er zich een der Engel-
sehe mffragettes. Het opschrift in te raak om 
niet even voor u te vertalen: 

Wat een vrouw kan zijn, en zonder te 
mogen stemnier: Burgemeester, kinderverzorg-
ster, moeder, dokter et onderwijzer, fabrieks-
arbeider. 

Wat een man kan gen-eest zijn, zondet zijn 
stemrecht te verliezen: galeiboef, kranrintitge, 
handelaar in blanke slavinnen, arbeidsmige-
schikte, dronkaard.,  

Ile afgeloopen week tot 1 Juli, is het in 
Leipzig de Vrouwenweek, der Bugra geweest. 
Clara Viebig heeft gelezen, 'I'illia  Iturirus 
heeft gesproken, er is een danseres geweest 
en een heel mondaine eonférenriere. 

He laatste heeft Volgens Veldheer gegeven 
,,,een overzicht van nmdtgegeven werken.* Is 
dit een drukfout:' Of een vergissing-van den 
kranigen verslaggever:' Zoo niet - zoo 't dus. 
mogelijk is, om een-zaal en publiek te vinden 
voor een overzicht van oniti tg egev en 
werken - dan zal ondergeteekende, hoofd-
redactrice van de Ilaapelie Vrotiwenkniniek, 
bepaald een engagement zien te krijgen voor 
niet th'll lezing, maar zel f, Cel, reeks, tiert 
de on ni 'gegeven werken der I lollandidte 
Anniw en dat wel op de Tentoonstelling te 
San Francisco, walle de vrouw eh ook een  zeer 
groot aandeel zullen • heldin. • 

Moge de Holland/die A rollvv, blijken. de 
hoeveelheid harer werken op de keg., teel 
hebben uitgegeven -de litiofdredartriee dee 
ilatigsehr \ neusteiikruthirk heeft alle .1. 

•0111 te ,eensneden, dar Ik« »wee uur-
gegeien werk ban boni nen' 

Prinses ras. e.s eenonzen 
en Pam.. 
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DE WAARDE VAN EEN INDRUK. 
Een dame onder mijn kennieren berichtte 

mij onlangs, dat ne exploit-a:ne was geworden 
van een hotel-restaurant en pension in een 
der mooete streken van ons vaderland. Ik kende 
het bedoelde hotel — in onbekende handen 
was het zoo goed als ten gronde gegaan,  en 
ik begreep Wel, dat 'mijn kennis er zeer zwaar 
werk nou hebben. Ik :ging het hotel bezoeken 
en was verrast over de groote verbeteringen, 
die de nieuwe exploitante had aangebracht en 
de wijne, waarop ze profijt had getrokken van 
de vele voordeden, die het hotel bezat in 

• ligging; uitgestrektheid van den tuin, aange-
Reine bouworde van liet huis. Hoewel de timer 
al bepaald begonnen was, had het gerestau-
reerde hotel .nog geen enkelen gast. Eengenote, 
mij bekende familie, die een goed pension 
zocht voor de eomermaanden, wist ik zonseer
te overtuigen van de geschiktheid van dit' 
hotel voor hen, dat ze de verre reis erheen 
ondernamen om liet te bezichtigen. Echter 
zouden ze dien dag nog meerdere hotels en 
pension, gaan bezoeken. Toen ze nu in het 
bedoelde hotel aankwamen, haddeh ze eerst 
bezwaren — 't lag aan den straatweg en ze 
wilden liever midden in 't botel — gelijk-
vloers waren de ruimten alle voor convereatie 
etc. ingericht en ze wilden  zon graag een 
kamer gelijkvloem. Enfin, ne waren met hun 
gedachten al bij die andere hotels en pensions, 
die nog op hun lijstje stonden. 

liet was elf uur in den morgen. Het hotel 

had nog steeds geen gasten. Ze waren geheel 
onungemeld gekomen en hadden zorgvuldig 
vermeden mijn .naam te noemen, opdat ze als 
elke andere willekeurige gast behandeld zouden 
worden. 

Ze bestelden kleintjes koffie. in minder dan 
geen tijd werd hun het verlengde geserveerd. 
En de koffie' was nijd Uitstekend, de room zoo 
frisch, de melk zoo heet — blaadje, kopjes, 
lepeltjes, tafelkleedje enz. enz. zijd in tip-top 
conditie, dat de Tiensionenekende mevrouw op 
eens ,Dit verraadt een eurgettme vrouwen. 
hand. Hier nal 't wel goed wezen. We moesten 
hier heusch maar gean.r 

Haar echtgenoot. wilde liever toch nog het 
rijtje afwerken, echter na het hotel en de tuinen 
etc. bezichtigd te hebben. Zoo deden ze, en 
alle verdere indrukken stemden overeen met 
die. van het kleintje koffie, zoodat mevrouw 
zelfs al op ging zien tegen den nuttelooien 
tocht, die volgen zou. Hoe zijn echter mannen ''-
7. incesten en zouden verder — en vergelijken. 
Toen gingen ze verder. Dronken nog ergens 
ander, koffie. Lunchten weer ergens anders. 
Zagen gelijkvloersche zitkamers, zagen pension, 
in het beasch. Maar. niets kon, ook voor den 
echtgenoot, halen bij den indruk van het hotel 
met het kleintje koffie, le den namiddag keerden 
ze er terug. Gasten waren er weer niet, ze 
hadden niet gerept van terugkomen. Ze be. 
stelden twee personen thee. In thee-opdienerij 
komt een vrouwenhand nog meer te pas dan 
ia koffie-serveeren. Alles was weer in de puntjes 
en zeer snel gereed. Toen hebben ze besloten, 

han kamde» in het bedoelde hotel te huren 
en ik mocht doe het geluk smaken, de ijverige 
exploitante aan haar eerste genten geholpen 
te hebben. Maar het allermeest heeft het kleintje 
koffie het toch gedaan. Hoe groot de waarde 
van een dergelijken indruk is —'t is misschien 
wel eens goed, dat zakendoende vrpnwen dat 
vernemen. 

Esa aleaer bock ska IlaradebIlassetti. 
Er is een nieuw boek uit van Eorica von 

Handel-Manzetti, de groote Duitsche historie--
schrijfster; ,Stephana Sckwertner.• Wie eenmaal 
iets van done schrijfster heeft gelezen, kan 
haar nooit meer. vergeten, en begroet met 
vreugde en eerbied elk nieuw boek van haar 
hand. Zelden- heek een boek ons zit6 diep 
getroffen ida haar ,Meinred Helmepergers 
denkwfirdigee-Jahr.. 

Wie een ernstig, mooi boek stil lezen, wie 
daarbij meteen haar kennis wil verrijken, wie 
genieten kan van monumentale literatuur — 
ze kiene een boek van Eurica von• Handel. 

Ilea praktisch en aardig blocaseaglaa. 
Als dreivenwasechere zijn thans in de mode 

de groote vierkante of ronde kristallen glazen, 
voor eiken gaat een. .laren geleden vroeg de 
mode om wijde ronde glazen, die naar onder 
in een punt eindigden eo hingen in een 
nikkelen standaard. '/e waren flink groot, en 
met twee of drie op een tafel had men er 
genoeg. 

Geen mode meer! Daar staan se nal Met 
den schoontaak zijt ge er wellicht eeltige 
tegengekomen. Probeert u ze eens als bloemen-
glazen en dan voor bloemen, die heel flink 
ed zelfstandig op hun stengel staan, woelt. 
irissen, gladiolussen, margrieten,- rozen met 
sterke titelen. Het effect ie verrassend, daar .  
het" glas zoo wijd van boven is en naar be-
zieden steeds nauwer toeloopt, eoodat de 
bloemen vanzelf sierlijk niteranstaan. - - • 

Chlastesche sraatreageheageari. 
- In ('hicago hebben de Chinezen han eigen 

telefoonnet. Het telt' 1000 aangeslotenen. Het 
wordt bediend door zes, let goed .op, eléchts 
6 Chineesche meisjes. Het kantoor is open 
van neer vroeg in den morgen tot seer laat 
in den avond, omdat het den naarstigen Chi-
neenen nooit te vroeg of te laat is om-zaken 
te doen. Nummers kunnen of willen de Chi-
neezen niet ontkenden en zoo geven ze altijd 
den naam van den opgeroepene: De Chineeeche 
telefoonmeisjes moeten dus van al die 1000 
namen de nummers uit kan hoofd kennen. Dat 
schijnt haar niet te bar te zijn, want algemeen 
wordt de vlugge en accurate bediening op het 
Chineesche telefoonnet geprezen. 

Btedemegje. 
Dus u maakt dat modelachoentje voor me? 

En weg u vooral voor mooie, fijne, soepele 
veters — de hoeren kijken daar tegenwoordig 
't meest naar. 

A.DVERTENTIEN. 

VERBANDKISTJES 
Speciaal ingericht voor Automobieltochten bij: 

Firma E. DE LEEUW. 
Tafelt 9513. PRINSESTRAAT 99 

den Haag. 

Wede STREITWOLF, 
.9001t11FINDE les. 

Telefoon 2413. 

JAC. BENEDICTUS 
Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert 1880 
De nieuwste heartverkan voor het moderne coiffure. 

SCHOOLSTRAAT 9 en 11. Tel. 9426. 

EFFECTEN. - 
Wanneer gij effecten bezit, abonneer u dan óp het 

3231V..k.ZUC113513Etralll 

KOOPKRACHT, 

Prijs per half jaar f 7.50. 

KEKEN DAG een belangrijk hoofdartikel; eiken dag de vragen van abonné's 

gratis beantwoord; eiken dag alle berichten, die voor den effectenbezitter van 

belang kunnen worden geacht. 

Vraag gratis proefnummers aan het b  

Anna Paulownastraat 76, 's-Oravenhage., 

De ontwikkelde Vrouw 
betaalt geen honderd gulden, 
.01. iets MIE fl j ,  eren goed, 
zoo niet beter, voor vijftig 
gulden ka» knopen. 

Dat is de reden waarom wij 
zoo vele ontwikkelde dames 
ondir Onze edit... hebben. 

Men reedpiage steeds onze 

advertenties, verschijnende in 
„de ,looridpost”, „het Vader-
land", "de Nieuwe Courant" 
en „de Hoogte,. Courant". 

Speciaut adres voor hela die 

lilt badje ken.» en Meld goed 
er. voordeelig inrIch 
ton. Vraag onze conditie vaer 
overnome casa Inboedel." Me 
telj oorspronkelijk leverden. 

De Directie 
es. b. VEMILOOPMEI15, 

or 103, 105, 107 
Groot Hertoginnelaan 
(442•11144 geopaad 

race 10-4 aval). 

Slecht Schrift 
.wordt verbeterd Ie korte, tijd, 
door priemt- uf eurandemen te 
mam° am de I•rhelleg roer 
aebriYhaierwin. Praarela Va. 
teettliaatraet 17, dog Haag. 
frans' pc,rprrtim. Dill inter 

Vranuz Baun 

orte poten x7 o everanetera 
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iI 
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• 1.1111 • 

'Pet 
• 0 Oio 

0.• 
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STROESEL KROESE 
Piet Heinstraat 69 Koningsplein 6 

Telefoon H 4074 Telefoon H 8326 

Garneer- en Modeartikelen, Handschoenen, Kousen enz. 

Sousbras van de engste tot de fijnste soorten 
KIMONO-SOUSBRAS 

NIEUW! SOUNBRAN ZONDER NAAD 

Eene dame wenacht 

Viool- en Pianolessen 
te geven bij zich aan buis of ten huize harer 

leerlingen á f 1.— per uur. 

Brieven onder N°. 126 nen het bureau van dit blad. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
emerhcen Waralaam bij Schmidt r. d. neer, nelenstren lat 

Teleph. 9054 — SehesenIngache Veer 11 — den Haag 
DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inrichting voor het teekenen van 
WAPENS EN dIONIKIRAAMEN 

ANNA VAN DER HORST 
Anna Paulownaatraat 31. Telef. 3371 

KAPSALON VOOR DAMES EN KINDEREN 

Prijsvermindering van Hoeden. 

  

Extra Aanbieding! 

TIL BARTELS ;  Dames-Heermater, 
r h. Coupeur Noáeon %a«, 

TOLLENSETRAAT 128, Tel 11692, 

leemt gedurende Mi mam., JULI 
TaIllesanssalumea room ns? 

en n»e roer ie ei. 

  

Millmer &Cg. 
NOORDEM6ES11721.1667. 

Net- 
Ondergeederen. 

 

  

  

It. v. I. 'Lolde h, 11..1- rt I.. 
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DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

Dit blad verechijot lederen Woensdag en Zaterdag. 

De abonaementaprije bedraagt t'0.13 per kwartaal, 
voornitbetalteg. Abseederlijke inuainera a went. 

Hoofdredaetriee: 

Mevrouw 8. LUGTEN=-Raus. 

Binnen van Ammonium PI Bemens 

%NEUT EIWIT% 16, 'a-GRAVENHAGE.  
TELEFOON u1& 

PRIJS DER ADVERTENTIEN: 
Van --6 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20. 
Groore lettere warden nam -pleateridinte 
berekend. Bij abonnement belangrijke korting. 

Tentoonstelling De Vreww 
1813-1913. 

Is ze nog niet dood, de sterke, lieve? heeft 
ze nog wat te zeggen, zoo lang na heer 
officieel verscheiden? 

Ja waarlijk! Ze geeft een gedenkboek uit 
in een warm-bruin linnen omslag met ver-, 
galde letters, in een aangenaam formaat, in 
een goeden druk op room-geel papier. 

De vervaardigers ook van zijn materipelen 
inhoud mogen trotach zijn op hun werk, en 
ze toonera dien trots door naam en toepaam 
van hun firma's openlijk aan te kondigen op 
het eindblad:. gedrukt door 't eKasteel van 
Aemetel.; de cliché's vervaardigd door de 
firma van Leer; het bindwerk van Stokkink'a 

•electrische boekbinderij. 
En de ideëel° inhoud? 
Wat een alleraardigste revue trekt daar 

voorbij! hoe tintelt en leeft het weer voor 
wie het voorrecht hadden, de Tentoonstelling 
te kennen! en, me dunkt, ook voor wie haar 
niet kenden — moet dit boek van waarde zijn 

- —en--maar &Su-spijt opwehlreit-wdut-m-Iniar--
niet gekend hebben,. terwijl tijdgenoot, en 
nakomeling dit boek zullen raadplegen, om 
zich te herinneren, of om eens na te ga., 
hoe wel de vrouwenbeweging zich voc' le en 
zich gedroeg in het jaar 1913. 

Datzelfde verschil dat bestond tusschen de 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 

'en haar jongere -zuster wan 1913, prakt' je, 
al glimlachend, weer tusschen de beide gedenk-
boeken : Het oudste al degelijkheid, al Holland-
sche ernst en waardigheid, al werkwil en werk-
vermogen ... , het jongste van dit alles veel, 
hoewel 'niet zoo volkomen én compact én 
daarbij wat luchtiger gratie, wat soepeler 
mondainiteit, wat epelender — en toch 66k 
fier — zelfbewustzijn! 

geven wèl twee stadia Base de twee 
tentoonstellingen met haar twee gedenkboeken. 

Het laatste opent met een foto van de 
openingsdag, en doet tos-schen de vrouwen in 
feestgewaad — onder wie de vertegenwoordigster 
der Koningin — Minister walma en Mes van 
Leeuwen, Commissaris der Koningin in Noord-
Holland aanschouwen. Zoo blijkt de band met 
het officiëele Nederland al dadelijk gebonden. 

Dan zien we ons Hoofdgebouw met zijn 
—tuinaanleg, en volgen verder het leven van de 

tentoonstelling van afdeeling tot afdeeling, en 
van dag tot dag. 

We zien het Dagelijkscb Bestuur hijéén 
zitten rondom zijn tafel, waar omheen héél 
wat plannen zijn opgeroepen en uitgevoerd. 
We gaan de hoofdingang door, en vermeiden 

Feui I I eton. 
14) 

VROUWEN REGEERING. 
Naar het Duitseh van A. Ose.. KLAUSZJIANN. 

(Nadruk verboden, 

Een groots verandering had in Dora plaats 
gevonden. In haar gemoed mie er niets meer, 
dat zich er tegen verzette, om allen wat 
Spelding uitte en deed als juist en goed te 
erkennen. liet sprak als 't ware vanzelf, dat 
daartegen geen bedenkingen bestonden. Zij 
had liet opgegeven, den invloed te weerstreven,• 
die de persoon van Spelding op haar uit-
oefende. Teedere voorgevoelens van geluk ont-
waakten in Dora's ziel. Zij begon te gelooven, 
dat ook voor haar nog een blijde toekomst 
was .weggeldgd. Vage voorgevoelens kwamen 
in.-haar op, dat de rechte man op haar pad 
was verschenen, de man die haar het geluk, 
die haar alle schatten des lever. deelachtig 
zon doen worden, welke zij reeds gemeend 
had, voor altijd te moeten opgeven. Hij was 
een man met ecu diepeoelende, impulsieve 
natuur. Dat had zij genien en ondervonden, 
toen hij haar zoo hartstochtelijk de handen 
kuste, na haar optreden in de inimiekvereeni-
ging, toen zij een oogenblik ;net hem alleen 
ia _ de artintenkaineriitak-'Lijik angeli- hadden 
gestraald en het raar, dat daarin lichtte, had 
Dora niet zaligheid en angstige vreugd vervuld. 
Deae man kon zuiver en intens voel. elk 
haar zang had hein getroffen.  

ons even v&ir het,, — ook in 't verslag als 
duur gekenmerkte — restaurant. ',Een vol-
gende tentoonstelling zal beter doen het re-
staurant in eigen beheer te nemen.« 

We herzien het aanplakbiljet, ons zoo 
vertrouwd geworden in vele maanden; en dan 
krijgen we tusechen den tekst door series 
portretten: leden van' het Feestcomité, van 
het Algemeen Bestuur, van het Regelings-
Comité, van de Finantiëele Commissie. 

•Ik weet niet, of die man gelijk heeft, die 
het boek doorbladerde, en zei: ',wat een 
types van de Nieuwe Vrouw, die breede voor-
hoofden, die open willende oogen, die vaste 
en toch zachte monden!. 

Bertha von Suttner houdt haar rede over 
den Vrede; Lady Aberdeen troont te midden 
der leden van den Internationalen Vrouwen-
raad; de dames van de Interparlementaire 
Unie kijken onsgluJa.m aan. 

De Koningin zoekt Meerhuizen , en warij 
ontvangen, door de dames-1813 in haar 
gezellig-oude kostomes; zij loopt er glimlachend 
onder bebloemde eere-hoepels. 

--Dan verschijnt de Historische Afdee ling; 
het bestuur, de medewerksters, de dame ede 
luit bespelend. het Maltressen-schooltje; de 
kaasmakerij, de Zaansche Bruiloft, de keuken, 
de kraamkamer, de Friessche winkel, het 
Oude Grachtje, de spinster, de baker  
hoeveel hoofden van klein en groot zullen 
blij knikken in' herkennen en dankbaar temg 

• IP.'  

Nu eerst gaan we het hoofdgebouw zelf 
binnen; de monumentale' fresco's van mej. 
Dropsteen, onder het heerlijk-mooie, breede 
gedicht van Herar. Roland llolst behouden 
een wijle onze nadenkende aandacht; dan 
opent zich de afdeeling Statistiek, het 
kleine gebouwtje met den rennen-inhoud aan 
werk en gegevene. Wat in enkele maanden 
tijd door de nijvere hoofden hier ia 6V6n-
gegaard , gerangschikt en uitgevoerd, geeft 
wel een bemoedigenden toekomstblik op den 
durf tot aanpakken, werk en het vermogen 
onzer gestudeerde vrouwen. 

Het maatschappelijk werk: drank-
bestrijding, strijd tegen zedeloosheid, zuige-
lingenzorg, hulp aan de gehuwde moeder ,-
kinderbond , .... hier zijn we binnen in de 
korf, en voelen de werkbijen om ons been 
gonzen. 

Prachtig zijn de muumchildernmen betref-
fende de vrouw en de vredesbeweging 
van mevrouw Midderigh-Rokbont; zonale die 
moeder haar twee grootere zonen verzoent en 
leert, en de al getrokken aandacht van twee 
kleintjes, jongetje en meisje, leidt... Wat 

Inwendige strijd bleef Dora ondertusschen 
niet gespaard. Wanneer iemands gedachten 
jarenlang denaelfden kringloop hebben gevolgd, 
is het moeilijk, die in andere banen te leiden 
en te houden; te zeer zijn rij geneigd in haar 
ouden kring terug te keeren. Ook de gedachten 
zijn lui en. traag, ‘ring afgezien van het feit, 
dat zij weerbastig zijn. Maar toch werd in 
Dora het gevoel steeds sterker, dat zij mocht 

• vertrouwen, ra» ganscher harte vertrouwen 
dat zij dezen • man niet alleen haar zaken, 
maar ook zich zelf en haar geluk kon toe-
vertrouwen. 

Nog woelde en streed het in haar binnenete, 
maar zij wist, dat het goede zou zegevieren: 
haar neiging tot den man, dien zij onder zulke 
bijzondere omstandigheden had leeren kennen 
en dien zij thans weder op haar levenspad 
had ontmoet. „Neiging" noemde Dom dat 
gevoel. Zij durfde het niet bij den waren naam 
te noemen. 

44 .  a- 
Dat was een week van inspannenden arbeid 

voor Werner geweest! 's Morgens op 'het 
bergwerk, 's middags in de fabrieken; geen 
oogenblii erepenning, modderend in beslag 
genomen, door Meute projecten. Van vroeg 
tot laat was hij aan het werk en zelfs wanneer 
hij 'in den nacht ontwaakte, stonden hem de 
plannen, die hem dm daags vervulden, opnieuw 
veer deer geest. 

Van nature was %Vertier rusteloos en drie 
ongedurigheid werd nog vermeerderd door de 
gedachten aan Dom, die zich onophoudelijk 
en met unwedendaanbire kracht drongen  

een wondersehoone taak voor de Nieuwe -
Moeder bloeit uit die teekening op. 

De' Kieerechtzaal toont in harmonie te-
zamen: Bond- en Vereeniging voor Vrouwen-
kiesrecht, aaneengeschakeld door den Mannen-
bond voor dat zelfde doel. Bevarend Anne 
Shaw heft haar giestig spreeketergericht op, 
en Mes. Chapmann Catt, presidente van den 
Wereldbond kijkt moederlijk op ons neer. De 
zoo suggestieve laadkaarten vragen even o 
herinnering, zij die zoo tmkenend de landen 
maten waar wel, en waar niet eenige vorm 
van Vrouwenkiesrecht bestaat. 

Het II nis 1913.    Ziekenverpleging; —
een Eénkamerwoning védr en na het bezoek 
van de pleegzult. — hygiëne; melkkenken; 
weer een werkmanswoning ... en we , voelen, 
verder gaand weer de beklemming van het 
Z or gene traa tje. We zien de huisindustrie 
tieren, de schande van de hongerloonen aan 
de paal geslagen. ',Een  gemiddelde verdienste 
van S tot 64 cent per uur* . ik hoor het 
nog de omfloerste stem al d&Sr meededen 
van een jonge vrouw, die haar dagen uitstond 
in de kilte en mifte van het Zorgenstraatje. 
Ze vergde te veel van haar krachten en uit-
houding .... een sanatorium moet haar nu 
genezing brengen. - • 

Bank- en Kantoorwezen; zou een ten, 
toonstelling van maar dertig jaar terug zoo'n 
rubriek geherbergd hebben? 

Onderwijs. Voorbereidend-, Lager-; Mid-
delbaar-, Ploeger- (na. een kiekje van een') 
veertigtal vrouwelijke doktoren genoeglijk 
tenamen op de tentoonstelling). 

Onderwijs: huishoud; industrie; kunst-
ambacht; kunstnijverheid; — kunst; — buit.- 
gewoon onderwijs. 

De belangrijkheid van het Museum voór 
Ouders en Opvoeders is niet in een 
paar woorden te schetsen. Gelukkig de jonge 

-ouders, die hier -kunnen leeren g e wa-pe n d 
te staan in de opvoeding; leeren bewust 
eerbiedigen het lichaam en de ziel van hun 
kind, onheilen afweren, jongheid leiden. 

De Godsdienst toont ons o.a. het portret 
van onze eerste predikante: Ds. A. Zernike, 
beroepen bij de Luthersche Gemeente; en als 
tegenstelling Dr. ('. Gerlings niet-be- 
roepen , omdat de groots Hervormde Kerk 
nog de angst voor. dit Nieuwe -niet van wiek 
heeft vermogen af te schudden. 

Laboratorium; Beeldende Kunst; 
Muziek; Letterkunde; Tooneel. Och, 
zie eelt het gedenkboek in, en verblijdt u 
over veel bekende en geliefde portretten. 

Het Perscomité, ook een reuzentaak in 
één woord genoemd. 

tussehen zijn zakelijke overwegingen. Tuewhen 
de walsen in de fabrieken, te midden van 
de heen en weer vliegende gloeiende ijzer-
...m's, onder in de mijnen, waar de eenzaam-
heid en de stilte slechts werden onderbroken 
door liet geluid van de voetstappen en de 
duisternis ten deele werd weggedrongen door 
liet flauwe schijnsel van de veiligheidslamp, 
Overal zweefde Werner liet beeld van Dora 
voor oogen, voornamelijk haar gelaat, haar 
vriendelijk tintelend gelaat met de stralende, 
negen, het gelaat, dat op dien avond zoo'n 
schouten en betooverenden indruk op hem 
had gemaakt. 

Zaterdagavond tegen zeven uur kwanten 
geheimraad Kersten ent Graaf Klinter 
fabrieksterreinen oprijden. Graaf Klinter be-
weerde, dat zijn automobiel Met goed in orde 
was en dat hij daarom niet liet rijtuig van 
Kersten was meegekomen. Ilij stelde zich 
zooveel voor van de komende straatavond, dat 
Werner onwillekeurig bij *zichzelf docht: 

„Als ik »niet beter wist, zou ik denken met 
een paar kwartjesvinder te doen te hebben, 
die vanavond van zins zijn. mij uit te schudden." 

De beide bezoeken, gedroegen neb zoo vreemd, 
dat Werner in een onrustigen toestand gr-
raakte, die hem overal ongewone dingen deed 
zien. Toen de heer Leneke afscheid van hem 
nam en Werner hem „tot Maandag" toeriep' , 
lachte deze geheimzinnig. 

Een ongewone trek was nuk te merken up 
de gelichteu min den geheimraad en van grimt 
Mimer, toen aij Wen. al, ron gevangene 
naar hui. brachten, en ook juffrouw Wolf, 

En de Koloniën, die volle afdeeling en 
wetenswaardigheden voorland-en volkenkunde; 
die blijde kijkje, in ver en belangwekkend 

En het In d ie,  e he Huis; het zoo beminde, 
het wel benijde! het overdruk-bezochte. . 

Den komt weer Tuinbouw. 
G ymnastiek; alleraardigst die verzame-

lingen werkende, naar-één-wil-en-kienen ge- 

"De Bio se nop,-tafreel. uit liet vrouwen-
leven bewegend voor oogen gesteld, maar die 

.moet klagen over te gering bezoek, en dus 
over een te kort aan linenties. 

De Rustkamer voor het personeel, de 
gezegende inrichting, die voortaan wel bij 
geen enkele tentoonstelling ontbreken mag, 
en waar eten,- en drinkwaren werden verstrekt 
voor den kostenden prijs. - 

We zijn aan het eind! en ik heb u geen 
indruk kalmen geven noch van de tentoon-
stelling, noch van haar gedenkboek. Zie zelf, 
ziedaar het geneesmiddel. 

Het boek is onder een gelukkig gesternte 
geboren, als de tentoonstelling was! 

W. v. I—v. E. 

MENEER EN MEVROUW SPINOZA. • 
Brief van een moderne vrouw 

aan haar man. 

Nu is 't alweer Vrijdag. Maandag hebben 
we zoo'n verrukkelijke dag gehad, nietwaar? 
Mijn bede week is overstraald geweest door 
den glans ervan. — Het d'irs zoo heerlijk„.k 
al, omdat 't gestolen was. Wat zon Groot-
moeder toen opkoken, als se eetns boorde, 
dat 't z.le in de drukke wereld toegaat. —
Dat een vrouw, als ze haar wettigen man eens 
op haar gemak wil hij zich hebben een rendez. 
vota met hem moet afspreken, heimelijk. —
En er heimelijk heengaan, na duizend jokkent-
jes, opdat telefoon en telegraaf haar en haar 
man -toch maar niet ontdekken zullen. 

"Daar Aten we, onder de veranda van het 
Vlaardingen Veerhuis, aan het grnote, beerde 
water. En aten grijs brood, en spiegeleieren 
met ham. Dronken koffie, leunden achterover 
in onze stoelen en praatten wat. Zoo maar, 
zonder bepaald doel. Mear muze oogen laaien 
elkaar toe en we waren overgelukkig, run 
eindelijk, eindelijk weer eens elkaar te hebben, 
zonder kans op stoornis, elkaar te (hebben, 
een heden, schoenen middag lang. 

Om U1,1 uur gingen we naar huis, ene
dadelijk was ik je weer kwijt. Groningen had 
opgebeld, en Zutfen. En jij leidt een, lijstje 

de huishoudster, keek anders dan gewoonlijk. 
Tenminste, zoo eche. het IVerner. 
Juffrouw Wolf had de speeltafel boven op 

de balkonkamer .voor de heden klaargezet. 
„Laat ous eerst wat eten en dan gaan 

spel." stelde \ Vertier voor maar graaf Klinter 
en Kersten wilden daar niets van weten. 

„Dar gaat niet" reide Kersten. „Met een 
volle inaag kan je Met goed spelen. We zullen 
daarom eerst een peesje Aam , spelen en dan 
gaan eten." 

„Maar ik heli wrliaiwtiden honger", bracht 
\ Verner in het midden. 

„de kan het nog wel wat uithouden." 
Werner had het gevoel, alsof hijzelf, cnr 

Zijn beide gasten niet wel bij liet hoofd waren. 
Hoe was het mogelijk, dat overigens zulke 
verstandige mensenhen zulke liártstoehtelijke 
kaartliefliebbers konden gijn, dat men hein 
zelfs niet den tijd liet, om even te eten? 11f 
moe er wat anders aan de hand? Trioverde 
de onrust, waaraan hij den laatsten tijd ten 
prooi Was, hem soms herseesehiminen vuur
liegen 

„Wernér ei, zijn beide gasten names plaats 
aan de speeltefel ree tiaar het buiten reeds 
donker begun te woede». werd het eli•etri-di 
licht opgedraaid. 

Werner speelde 'verstrooid, maar i bitter 
en kennen_ nog_ meet._ tiltelaad kou uien 
rieh geen vreemder milder van spelen cru ken 
ieder der gelere a,,keen aan wat endre' te 
denken dan aan liet spel. 

„Mijne kweeen, ge hebt honger, dat merk . 
ik a uw spel. Ken fijne skaistpeler ben ik 

rens
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hij je, van wat je oog op moest bellen. En 
de week raasde voort. 

Nu is 't Vrijdag. Morgen ga je op reis. 
In den trein, dat rijn de uren, dat een endars 
mensen rusten kan en tot zichzelf inkeren. 
Daarom schrijf ik vandaag dezen brief en zal 
hem je meegeven. han kun je hem lezen —
en tot jezelf inkeeren. 

Het Was zoo heerlijk , • Maandag. Maar 
treurig was 't toch ook. Naast de blijilschip 
over dien welgelukten tocht schreit toch de 
gansche' week in me een zachte , diepe weemoed. 

Y.,"siver is 't met ons gekomen! Daar nijd 
we dolgelukkig met „met eenige gestolen uren, 
heimelijk genoten! Eenige simpele uren, door- 

-gebracht aan het wee?7in—een boerenherberg. 
I, het niet treurig, dat we daar al gelukkig 
mee zijn! Hei is dan toom wel ver met 'ons 
gekomen. 'Mi; lief hebben we elkander nog 
altijd, dar we steeds snakken naar elkaars 
tegenwoordigheid, en ani armzalig, zoo simpel, 
ze weinige, zijn de uren om aan ons groote 
verlangen te voldoe». We hebben recht op 
meer! ke moeten meer hebben! 

Deze hele' week heb ik er over gepeinsd: 
En diep voel ik iedereo avond, dat de dag 
voorbij is, om nooit weer te keerei) dat 
lee weer een step nader zijn tot het Einde. — 
Dat we dezen dag ongebruikt hebben laten 
voorbijgaan. Bedenk dan toch — nooit' weer 
krijgen we ze terug, olie jonge , jeren.s.- 

A I deze dagen hadden we elkaar lief kunnen 
hebben — maar we hebben geen tijd! Een 
geluk ie ons gegeven], zoo groot, als den 

• armen metschenkinderen maar zelden te beurt 
valt — en we hebben geen tijd! Ons zuiver 
gouden geluk — we moeten het verbergen als 
gestolen waar, we moeten er onze °ogen voor 
stutten, lef moeten het roodoenen  en leren 
vergeten om ons smachten te stillen, want 
we hebben geen tijd! 

De dagen voeren ons verder, in toomeloose 
vaart. Eens zullen ze stilstaan. En we zullen 
ontwaken. Wij, door het leven gedooden, we 
sullen ontwaken. En weer zal zich het drama 
hebben afgespeeld, dat daar twee menschen 
steen als lbsens held en heldin, en in doffe 
wanhoop tot elkaar zeggen ,,Als wij, dooden, 
ontwaken, zien we, dat we nooit geleefd hebben.sw 

Ik wil je dit all., en wat nog verder 
daaraan volgt, te lezen geren, te overdenken 
geven, terwijl het oproerige leven nog in ons 
woelt. Terwijl het leven in ons nig de ver-
een tegen de prikkels slaat. We afijn nog 
niet dood. Maar als we zoo voortgaan, is het 
Einde nabij. Zin5 moet ik nu schrijven aan-je., 
zoo droevig. — En de mensehen bezijden 
ons alt;! 

Die zien ook alleen maar de uiterlijkheden. 
Die zien liet mooie huis waarin we wonen, 
het personeel, dat we houden, de vele dingen, 
waarmee we ons buis gevuld hebben. De 
rompslomp. — Die me bij tijden benauwt, 
omdat alles• altijd maar weer zorg en tijd 
vraagt. — Tijd van ons jonge, heerlijke levet — 

Weet je, wat Spinoza deed? 
Die had van zijn vader ontuggelijk veel 

geld geërfd. Die kon toen ook in een mooi 
huis wonen en veel personeel houden en 
rompslomp. — Maar dat alles verbitterde hem 
het leven. En toen zijn zusters 't hem boven-
dien nog lastig maakten met haar jaloezie 
op zijn geld, en met haar kwaaddenkendlieid, 

- toen voelde hij, hoe dit alles hem belem-
merde om te leven, te leven een schoen en 
eenvoudig, maar eet werkelijk leven. Eh 

-Aan genetten rompslomp wierp hij over boord, 
wierp zijn vermogen zelfs in de te gretige 
handen zijner hatelijke zusters. Werd, wat hij 
zijn levensdagen gebleven is: een eenvoudige 
brillenslijper, die net genoeg verdiende om 
een allereenvoudigste levenswijze te bekostigen. 
En daarmee werd hij de diepe denker, de 
groote levenslot:ratelaar, de man met het vredige 
gelaat en de lachende tangen, de mart, die es 
beveelt .1 landel en nee, blijde !• 

Weet je, hoe wij handelen moeten, om 

niet, matir-~t, ge speelt naar mijn be-
scheiden mening ook bijzonder slecht. Ik 
voor mij geloof, dat de zaak beter zal gaan, 
als we een stukje hebben gegeten." • 

„Wees toch niet zoo materieel in je op-
vattingen" zet geheimraad Eersten ietwat ge-
ergerd, „en praat niet zoo voortdurend van 
eten! 1Vanneer we onder het spelen fouten 
maken, dan komt dat , omdat we rum niet 
met elkander ingespeeld zijn. 

, Klister, je knnt wel wat beter 
opletten. I nuit je onoplettendheid hebben we 
de luide laatste spellen verloren." 

eiraaf K )inter antwoordde niet, maar lachte 
geheimzinnig en vergenoegde ziek inet op Zijn 

-hodbge te kijken, welk voorbeeld-deze Eersten 
werd gevolgd. 

„Ik zou willen voorstellen", merkte Kersten 
op, „dat we doorspeelden tot acht uur, dan 
kromen we vuur mijn part gaan eten. Een 
half uurtje kunnen we liet nog wel uit-
houden." 

Werner speelde door zonder zijn gedachten 
hij het spel te heiden. Ilij werd vimrtdeend 

-afgeleid door Alen) oliVerklanritare 
drukte. die bloten op de straat in de nabijheid 
van de Ulla scheen te hersenen. IN bode 

- alle indeden the "sedert of des nacht. in 
de ismes ing sen zijn woning 'dregden te 

eerklinken. Hrilen enter waren dr geluiden 
molm. dan ge•tmolijk. l ion'. reilen heen en 
neer. i •nolle aan. hereen men belenen 
kon rooi

n 
  het dromend grineter, dat wreek hmk. 

• Hel ko u. 11 emir, mor. al- liminle hil  

blijde te zijn, wij, tot het geluk geschapenen? 
Laten we Spinos nadoen. We zullen meneer 

en mevrouw Spinoza gijn. 
Ik weet een plekje op de hei, waar een 

beekje begint. Er ie een groep berken rondom 
een bechweitje. De grond is er te koop voor 
zestien cent den vierkant. meter. Er eijn wat 
dagloonershutten in 'di buurt, en een hele 
groote boerderij op tien minuten afstand. Want. 
verlaten wil ik niet zijn. Laten we op het 
boschweitje een hpisje bouwen. En laten we 
hetzelfde soort werk doen als nu, maar alleen 
maar net zooveel, els nodig is voor een aller-
eenvoudigst leven. 1k. del schrijven, jij zal 
ontwerpen maken en rekenen. Maar niet meer, 

je er wakker van bgt 'ana—Sh-SIVre zullen 
samen zijn, den halen dag._ Samen werken en 
samen opstaan, om te rusten. Het beekje langs 
wandelen tot in het dorp. En weer teruggaan 
naar ons boschweitje. 

En zou je niet denken, dat ons kind er wel 
bij zon varen? le zal geen kindermeid meer 
hebben.' Maar als ik teveel meer tijd heb, 
omdat ik geen visites hoef te .maken en te 
neringen — omdat ik Ine eens per dag kleed, 

omdat ik geen huishoudzorgen aan mijn hoofd 
. heb — kan ik er du niet heelemaal zelf voor 

zorgen? liet kind heeft dan ook niet meer 
twee rostuum, op enen dag nodig, voor 

morgens, als ze speelt, en ', middags, alt ze 
wandelt en menachen aal zien. En dan zullen 
we leven — en gelukkig zijn. ()na geluk 
genieten, dag aan dag. De dagen zullen niet 
meer ongebruikt daarheen zinken. Kom, laten 
we leven! 

Een grijze Moedeloosheid overvalt me, terwijl 
ik dit alles schrijf. Waarom heb ik woed 
iyd-geèrerkt? — - 

We doen het toch nooit. 

Moet dit dan altijd zoo voortgaan? Dit in 
tweeën gedeelde leven? We willen andere. —
In het diepst van ons hart minachten we het 
leven, dat we leiden. En toch, we kunnen 
niet meer los van de swereld•. 

Ach, waarom kon Spinoza het wel? 
•• We Moeten het opgeven, beste man. Meneer 
en mevrouw Spinoza kunnen we toch niet 
wórden. 

Wat we wil zijn? 
Ieder voor zich een Prometheus, vastge• 

klonken aan een rots, worstelend, vergeefs, om 
I. te komen. 

De rots der materieele behoeften, der door 
cultuur gekweekte begeerten. De worsteling 
der ziel, die terug wil naar eenvoud en vrede. 

NANNIE VAN WEIIL. 

INGEZONDEN MEDEDEELINOEN. 
Prijs per regel 40 eed. 

Maison Bakker 
Hoogstraat 12, 

Tel. Haag 1936. 
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Diner-, van af f1.1.50. 

KUNST IN LINNEN. 
11. 

om niet te veel ruimte te ~roeven aan 
ons blad laten we dit keer de ontwerpen der 
tafellakens. weg. De teekeningen der servetten 

ma.chtred van groote legers in de verte. Ook 
meende hij muziek te heren. 

Echter twijfelde hij .n zijn zinnen, hij 
wist in het geheel niet meer, of hij zijn ge-
dachten meester was. 

De regulateur-klok in de kamer sloeg acht 
uur. Werner en graaf Kliert haalden hunne 
horloges uit de zak om ze te vergelijken. 

Eersten legde de kaarten op tafel, stond 
op en opende de balkondeur. Hij ging het 
balkon op, terwijl Werner heng wilde volgen. 
Met een allervriendelijkst lachje versperde 
graaf klinter hem de weg en reide, 

„Waarde vriend, bederf nu ons pleizier niet!" 
• Eer,. Werner in de gelegenheid was, op-
heldering te vragen, wat toch dit allen te 
beteekenen had, nette buiten een muziekcorps 
schetterend de 1 ork.mareh in. De geweldige 
paiikenslagen. di,- in de onmiddellijke nabijheid 
van het huis werkkinken, deden Werner bijna 
schrikken. • • 

Eersten stiet de deur Van het balen» open 
ell riep beide toe: 

„Nu is het zon ver! Kom nu naar buiten!" 
Een,, hel, gomachtig schijnsel deed Werner 

serehrikt t;rugdeineen. Honderden magnesium. 
fakkels waren brede 'op de stemt te simt, 
vtiortgedragen door reil :MINI Mannen: achter 
brt o heep groene licht van 4e fakkels bewogen 

mijnex iele honderden mijn eralamprn, waar- 
t dr dragers in gelederen van twaalf over de 

v air Itrerdir sas Jen weg moor utareheetdra. 
En,, fakkeloptocht ter een van 11 ener. 

Itenneontitg tot liert/raad  

geven overigen,, daar we dere in haar geheel 
kunnen plaatsen, een meer afgerond beeld 

Vandeepolnenednahldit  

van het 'ontwerp. Het is opnieuw Lebean'a 
arbeid. 

Uit die vele motieven 
roos, haantje, klimop, 
bokken, lelie, nareis, 
.waantje, ibis, papegaai, 

«Ad,  - j., ken, abeel, aardbei, 
eschdoorn, vlinder, appel, 
kruiebea, sneeuwbui, naal-
denveld, varen, druiven, 
aalbes, hebben we vlin-
der, urilbei en eschdoorn 
gekozen. 

De opgave van de titels 
der ontwerpen doet de 
lezeres reeds vermoeden, 
welk een keuze van teeke-
ningen er in van Dissels 
tafelgoed bestaat. Deze 
keuze wordt te moeilijker 
wanneer men zich in 
Lebean'a werk verdiept. 
Oppervlakkig heeft men 
voorkeur voor een of aller 
servet. Doch dringt men 
tot den geest in, van welk 
onderwerp ook, dan wordt 
het lastiger. Want elke 
verwerking van al die na-
tuurvormen is edó bewon-
derenswaardig volbracht. 

Van de graanpikkende haantjes spraken we 
in 't vorige artikel reeds, doch daar is de 
statige klimop, het zwaantje dat drijft ter 

eseswoon, manou, 

weerrezij van een zonsondergang. De grillige 
ibis beherscht met zijn ovale, als een ei 

Nu begreep Werner het zonderling gedrag 
van den geheimraad en den graaf. Zij hadden 
hem letterlijk overrompeld, in zijn bureau 
gevangen gehouden en naar zijn woning over-
gebracht, opdat hij sich niet sou kunnen 
onttrekken aan de ovatie. 

De muziek zwenkte den voortuin in en een 
oorverdoovend gejuich ter begroeting van 
Werner, die thans alleen op het balkon stond, 
daar de graaf en de geheimraad naar binnen 
waren gegaan, steeg uit de menigte omhoog. 

Ten de fakkeldragers de villa gepasseerd 
waren en het begin van den stoet zich op 
eenigen afstand van de villa bevond, werd 
er „halt!" gecommandeerd. De fakkeldragers 
maakten front en lieten dr noodige ruimte 
vrij voorde mijnwerkers, die in rijen kwamen 
eatimarcheeren, om eitb vilde de fakkeldragers 
op te stellen. De tweeduizend fakkels en de 
achttienhonderd mijnlampen, die thans in een 
kleine ruimte waren vereenigd , vormden een 
schilderachtig geheel. De mijnwerkers droegen 
hun werkkleeding en ook de fahrielmarbeiders 
ware» gekleed in hunne eigenaardige dracht, 
de groote hoeden op en de ae)100tInellell Vonr. 
Het geelachtige licht van de mijnlampen en 
de gniene schijn Van de reageiniiinsfekkels 
maakten tezamen schitterende lichteffecten. 

Met ren luid en eindelnow herhaald lletek- 
auf legmoes dr niijnorrkers Van dr J ustinus- 
Mijn hun dief op het Nikon. 

Er» 'deputatie van hoewer brandden van 
de Tlierniaerken en van ir J usltnieomijn 
begaf rail duor den tuin naar dr s die 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 eest " 

scrie%geht 
• 

 752F2211 B195  

eNezty 
NOOR  ARIlle 140. 

gevormde romp een ontwerp^ dat zich berdiU 
onderscheidt van de naar planten bewerkten. 

Dezelfde gedlufheid_be.zit het papegzaien 
ontwerp. De vlinderteekebing welke hierbij 

heeft viOer rk,..,t..,o6.o ioav:egso atijI 
der florale motieven. De, eenvoud van zoo"» 
hoekvorming waar vier vlinders met de vleugel. 
punten en lijven samenkomen, is een dier 
vondsten welke men bij ',beau voortdurend 
aantreft. 

Vlinder (Serre, 

Merk het ornamentje in 't middenvlak verder 
op en zie dat zelfs dat kleine figuurtje, ge-
legen temidden van dit viervoudige vlindertje. 

morief,het verviervoudigd 
waaiertje is aan 't eind 
en de voelspriet. 

Het aardbei-servet nu. 
Gevoelt ge niet reeds lust 
te gaan ontleden, lezeres? 
De vrucht is hier 't meest 
aangewend. In 't buitenste 
randje ligt de aardbei in 
rankje, en groot en ruim 
spruit de bladvorm daar-
uit voort. Volgt ge nu 
de fijnste vezeltjes der 
tekening, dan valt in 't 
oog dat rekening is ge-
honden met het karakter 
der plant ~als die uit 
den grond ontstaat. Het 
motief in 't midden is de 
vrucht weer in een ~-
ranking. 

Vluchtig bespraken we 
den eschdoorn. Vindt ge 
den bladvorm? Groot in 
den rand, kleiner in het 
middenveld. De gevleu-
gelde zaden zijn in den 
rand Meuken de bladeren 
in, geschikt. In het mid-
denvlak omlijsten de steel. 

tjes der vleugelzaadjes de kleinere bladvormen. 
liet buitengewoon sierlijke van den esehdoorn 

„ \+; moeten naar beneden" verklaarde 
Kersten „om beneden de deputatie te ont-
vangen." 

Werner was verrast, ja, getroffen door de 
ovatie, die hij in het geheel niet had verwacht. 

In de bepedenkamers wachtten hem nog 
meer verrassingen. Daar werd hij niet alleen 
ontvangen door juffrouw Wolf, die geheim-
zinnig glimlachte, maar ook de beide dienaars 
van Saarkirchen in livrei trof hij aan , terwijl 
een gedeelte van de vertrekken tot een prachtig 
koud buffet wee ingericht, hetwelk als door 
tooverslag was gereedgemaakt. 

Inspecteur Lenske en de hoofd-opzichter 
van de mijnen Mandliel waren de woord-
voerders van de deputatie. In korte en krachtige 
bewoordingen brachten zij de gelukwerischen 
van de beambten en van de arbeiders over, 
zich aanbevelend in zijn gunst. Werner ant-
woordde in korte en hartelijke bewoordingen. 
Hoewel hij andere een uitstekend spreker was, 
die niet naar zijn woorden behoefde te wieken, 
lieten titans de gedachten, zeewet ab zijn 
stem hem in den stek. 

De hoofdbeambten verzochten Werner, wel 
zon goed te willen zijn, persoonlijk door de 
rijen der arbeiders te gaan om hunne geluk. 
steunen in ontvangst te nemen. Werner 
durfde sick hieraan eet te onttrekken. llij 
zette zijn hoed Op en ehreed , begeleid doe 
of hoofd-leaniturei, eerst naar rechts en deal 
naar links door de rijen 'arbeider., dir hein 
niet luid gejuich en loet „ethiek., 
, 111,11. • 0 unit vert 
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sche overheereching, met de beeldknie van' 
de ',Aartshertogen* erop: Isabella, dochter 
van Filips den Tweeden van Spanje, en Al-
bertue van Oostenrijk, samen heerechers over 
de Zuidelijke Nederlanden. Ze weren' het toon-
beeld van- een gelukkig en getrouw echtpaar. 

De zilveren" ducaton werd in tweeen ge-
kloofd, een elke helft een ringetje gemaakt, 
en het jonge meisje kreeg de helft met Aarts-
hertog Albertus erop, terwijl de jonge mem 
voortaan de beeltenis der .',artshertogin droeg. 

. . 
INGEZONDEN. 

TRObiNden. 
Stellig heeft zelden een wet zooveel pennen 

in beweging gebracht als de Trek hondenwet 
1910. Zelden ook heeft een wet, tegen de 
bedoeling in; juint eerre tegenovergestelde uit-
werking gehad. Wanneer men toch ziet hoe ' 
ruw de trekhond wordt behandeld, vaak het 
dier verarmt, moet wel een kreet van mede-
lijden ja verontwaardiging geslaakt werden. 

emmer men-ziet,- hoe mee:deugen oe. de 
leiders die dieren gebruiken, zelfs zich niet 
ontzien  °DL Illerhtign  bmniet,te_latep.  trekken, 
hoewel de wet zulks verbiedt, dan vraagt men 
zich af: mag dat zoo blijven? 

Deern,. roept , het bestuur der eN e der!. 
Vereeniging tegen trekhonden-mis-
brnike  alle dierenvrienden en belangstellenden 
met aandrang op, zich aan te sluiten hij hare 
Vereniging, opdat dobr geregeld toezicht 
en hulp van daartoe aangestelde personen, 
verbetering kan worden gebracht in den huldigen 
toestand, die te recht mag werden genoemd: 
eeen schande voor Nederland*. 

Beter dan door oprichting van een kennel 
voor het fokken van trekhoeden, welke dieren 
toch allicht in handen vallen van ruwe en 
hartelooze menschen, keu men door toetreding 
tot bovengenoemde Vereeniging helpen. 

Mogen er ielen zijn die de Vereeniging willen 
steunen! 

Het lidmaatschap bedraagt per jaar voor: 
begunstigers f0.50;  leden f 1; donateurs f 2.50. 

H. KLERK Di REUS, 
Presidente. 

Van Pallandstrut SH, 
Arnhem. 

ADVERTENTIEN. 

Mao"' Barbilion. 
Manicure glei fri'que 

Face Jl.-sage. 
Epilatian 

»ENNE.V WEG 8,-11,, 

Manueure peur dames 
;111"" M. CARNIER 

amsterdamsche 
Igeerl<ade 

Extra Aanbieding! 

2h, BARTELS, Dames-kleermaker, 
b. Coupeur Naneon Kad. 

TOLLENSSTRAAT 128, Tel 5892, 

levert gedurende de maand JULI 
Tailleur-ooatunme prima stof 

en zijde voor 55 pl. 
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CABARET ARTISTIQUE. 
Een uitkomst als er in Scheveningen een 

goed cabaret is... zee, lucht en duinen, het 
is heerlijk overdag, maar 's avonds is het ge-
nieten daarvan beperkt. De avonden van een 
kortetondigen Hollandschen zomer zijn immers 
te tellen dat men onbezorgd tot naar bed"' 
gaan toe, buiten kan zitten. Wat tochtig ie 
het niet gauw aan 't strand. Er zijn dan de 
leeszalen en recreatiezalen der groots hotels, 
o, zeker, maar weet ge -'t uit ervaring hoe 
het vervelen kan daar telkens, te veel terug 
te keeren naar een milieu dat het uwe niet 
is, waar ge zoekt wat ge niet vindt: onder-
houding, eeoig geestelijk verkeer na dien 
heden dag van kijken op de zee, naar de 
lucht en naar de duinen. Gelukkige menschen 
no, voor wie de muziek altijd verkwikkende 
bron is! Doch die anderen, die er toch ook 
zijn - die velen, uit hun kleine plaats in de 
provincie • ontvluchf voor een . vacantie in 
Scheveningen, voor wie de winteravond-con-
certen in hun stadjes een muzikale voeding 
vormen waarop ze een heel jaar - en gaarne 
- willen vasten, waar moeten . zij allen met 
hun verveling naar toe.... 

De Cabaret is in een badplaats van impor-
tante als Scheveningen, een behoefte. Thans, 
wordt er, tot de vijftiende van deze maand 
toe, de eKlein-Tooneelkuner, zonale de hekr 
Speenhof zelf dit noemt, door zijn bekend 
gezelschapje beoefend. 

Mejuffrouw Duymaer van Twist en de heer 
van der Lugt Meiert zijn wel de voormemels 
krachten van het groepje. Hun samenspel is 
ons onthouden. Misschien is het de herinnerhg 
daaraan, waarden! Speenhoffs eenaster: ede 
Voct• als een koetbare knutgenieting &n.or 
om en hoe velen niet, wordt bewaard. Mopi 

,....._Leimenspel is er toch geweest en wel irt : 
,, ,:ntsten*. Een Voortreffelijk stukje zede. 
spel is dit, rap en krachtig vertolkt dope 
Van der Logt Meleert en Hunsche. 

Gevolgd werd dit door een voordracht van 
Speenholf,  ; gegeven door Wilh. Duymaer van 
Twist. 

Een jonge weduwe beklaagt er zich over 
te veel huwelijksaanzoeken. Verwonderlijk lijkt 
dit niet. De jonge weduwe heeft de schoon-
heid van mej. Duymaer en bezit zeven 
millioenen. Scharen, kudden, volksstammen  

verliefde mannen vervolgen haar. Tot se aan 
een diner zittend, door iemand, niet precies 
uit haar kring, wordt gehouden voor de 
gezelschapsjuffrouw. Deze iemand, makt; de 
gezelschapijuffrouw het hof, erger, geeft haar, 
als hij Zich niet meer meester is; een zoen. 
De stoutmoedige imponeert en de millionaire 
heeft de ware liefde ontdekt. 

e'n Mooie Vrouw* is opnieuw van Speenhoff 
en als voor dezelfde actrice geschreven. Wat 
een, prachtspel geeft ze erin, hoe heheerscht 
zij elke intonatie. Hoe koud en volmaakt on-
verschillig glijden al de bijtitels welke zij 
haar echtgenoot schenkt i  haan n de lippen. 
Tegenover deze koelheid, welk een passie, 
van kracht van willen, waar het moet, waar 
de geblaseerdheid een oogenblik wijkt. Het 
zou te ver voeren het geheele program van 
den mooien avond eenigazine diepgaand te 
bespreken. Want hoe doorloopend boeiend Ze 
ok zijn, deze voordrachten en nenbedrijfs-

stukjes van onzen begaafden Speenhoff,  , er 
rit meer in dan men in een keer toeluisteren 
geheel verwerken kan. Roemen wij ten slotte 
Elsa Marthe' lieve talent, dat we inteschen 
wel eens_ dankbaarder hebben aan._'t werk. 
gezien en vermelden we de -groote belang-
stelling welke een volle zaal toonde. 

T. v. T. 

MUZIEK. 
Seinport. 

Les dragons de Villen besluit de rij der 
premières in Seinpost. Hoe gaarne we zonden 
spreken van last not least, wanneer we ver-
gelijkingen tusschen deze en vorige premières 
gaan maken, valt het oordeel maar al te on-
voordelig uit voor de laatste prestatie van 

'het gezelschap Berrie. 
Daarbij is de muziek van Maillart, behoudene 

veel goeds, nogal lawaaierig en de handeling 
ie niet bij machte ons voortdurend te boeien 
door de traagheid en langdradigheid _ervan_ 

Keurig, zooals trouwens altijd, was mee' 
Ilincelin; daarbij een allerliefst fijn figuurtje 
vol distinctie. Ze speelde Georgette'e rol, die 

.op het programma stond voor med. Defrenne 
en was een werkelijk veel te aardig vrouwtje 
voor den vervelenden boer Thibaut (Delières). 
Helaas valt van de andere hoofdvertolkster  

niet ~veel goeds te zeggen. Mag ze in spel 
en gebaar veel goeds hebben, haar stem, die 
vooral in de hoogte snerpend echel klinkt, 
bederft bij voortduring een mogelijk goeden 
indruk. Het maakt werkelijk t e veel den indruk 
van een soubrette uit een variété. Merkwaardig, 
hoewel pijnlijk om te merken, hoe het publiek 
telkens nerveusig werd bij eiken nieuwen gil-
aria; die ze verweekte. Roy den we liever als 
kranig grenadier, dan ab een vreedzame braven 
herder, hoewel hij zeer voldeed als Sylvain.-

Peyrona was een verleidelijke dragonder, 
wat van velen van zijn vendel niet gezegd 
kan werden; martiaal althans was de indenk,-
dien ee -maakten-niet; -En -wurm- 
boerinnen in de 0.  acte, alsof ze uit steen 
gehouwen waren? De stoet vluchtelingen in 
de t' acte was luguber en dat niet alleen in 
hun aanblik. Hun zang deed ook aan allerlei 
akelige denken en allerminst, aan een goed 
geprepareerd koor. • 

Het geheel maakte een indruk van halfheid, 
alsof er niet voldoende voorbereid was. Dat 
ze beter kunnen. weten_ ere: uit _ondereinding. 
Een minder slagen van de laatste der premières 
zoef dos niet bij machte zijn, onze prettige 
herinneringen aan dat troepje te verflauwen. 

K.-R. 

GEBREK AAN VROUWEN. 
In het midden der 17'r eeuw zond Riebeek, 

Gouverneur van de Kaapkolonie, Hollandeche 
nederzetting toen nog, een dringend verzoek 
naar het Moederland : een verzoek om vrouwen: 
Vele fatsoenlijke, nijvere boerenzoons waren 
naar de Kaap getrokken, teneinde daar eige-
naar eener boerderij te -woeden. - Hun zaken 
gingen goed, maar konden nog oneindig veel 
beter gaan, zoo ze een vrouw hadden. 

Toen hebben de llollandsche Regenten 
krabhtig ingegrepen om in dezen _nood te 
voorzien. In de verschillejide weeshuizen van 
het Gemeenebest werd^ de deugdzaamste 
meisjes uitgekozen om tiaar de Kaap gezonden 

-te worden. Echter was daartoe nodig haar 
gansch volledige en vrije toestemming benevens 
die van haar verwanten. De Regeerieg gaf 
haar een uitzet en vrijen overtocht. - En 
mode mogelijk na het aan land komen der 
begeerde meisjes werden de wettige huwelijken 

• gesloten. 
De ',zuivere, deugdzame en eerbare* wees-

meisjes zijn de stammoedeis geworden van 
een krachtig en nijver boerengeslacht. 

Bruidsgeschenken. 

. Eigenlijk zouden we ze moeten noemen: 
vrijerij-geschenken, want ze werden het jonge 
meisje geschonken door den man, die haar 
tot vrouw begeerde, en die haar hart gunstig 
voor hem wilde stemmen. 

Niet alleen door de werkelijke waarde van 
het geschenk, maar vooral door de tooVet-
macht ervan. En daarom was het wel altijd 
zaak voor een meisje om .op te passen, als 
iemand haar een geschenk bood. 

Een ring aan te nemen was al heel gevaar-
lijk, want als de vrijer het oude middel had 
toegepast en den aangeboden ring met een 
ring van hem zelf negen dagen in een zwa-
luweneet had gelegd, dan moest het meisje 
den jongen man wel gaan beminnen, wat ze 
verder ook tegen hem mocht hebben. 

Spelden met groote knoppen mocht ze ook 
niet aannemen, hoezeer hun fraaiheid haar 
verlokken mocht,- want we waren een krachtig, 
onontkoombaar toocermiddel ter ontduiking en  
versterking van de liefde. 

Hadden eenmaal de toobrigISelienken hun 
werking gedaan en was de verloving ,beklon-
ken, dan wist soms de bruigom een allikliefat, 
zinrijk geschenk aan te bieden. Hij zocht naai 
een zilveren ducaton uit den natijd der Spaan- 

anale hij uit blad en 
gevleugeld zaad tot ons 
spreekt, is hier wel tot 
een zeer gelukkige uit-
dmkkieg gekomen. Geen 
plekje in dit ontwerpvlak 
is oningevald gebleven. 

- Ongezocht zijn de vormen 
van de plant tot een 
ontwerp gemaakt dat men 
met lust een. zou willen 
borduren. Doch ook in 

. het damast komt een 
tekening zoo mooi uit. 

et o heffen der sche-
,ringdraden doet als het • 

—were-hee patroon boven-
op liggen. De inslag vormt 
den echadaWkant waarop 
het patroon als op een 
rebel' uitkomt. Hoeveel 
zou er van de techniek 
van 't weven te vertellen 
zijn! Wij hebben ons 
echter bepaald in dee 
artikelen Van de ont-
werpen alleen te gum."  
En in de ontwerpkunst 
neemt, wat het echt Na-
tionale weefwerk betreft, 
de kunstenaar Lebean een 
eerste plaats in. T. v. T. 

 

Aardbei (Setvetl. 

MAISON DE BONNETERIE 
Buitenhof - Gravenstraat Groenrnarkt 
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A LA BELLE CANNE 2 

.1 M. A. LABOYRIE 
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tr Choix étendu en: 

Ombrelles et Eines 
genres riches et exclusifs 

Cravaches Réparations Recouvrages 

CREME ELC.A.Y.A.  hierbij mede, 
ne deel ik 
dat ik uwe 

Zeer gaar   

1	 
ElcayaCréme gebruikt en 
uitstekend gevonden heb. 

GRETA LOBO- 
BRAAKENSIEK, 

Col; Ver. Het Ned. Toonsul 

GROVE PRIJSVERMINDERING van 
Parasols, Encas, 

en 

Wandelstokken 

lac.W.f.lhegelaar 
PARAPLI.WE,ABRIEK 

Veenestraat 31, Papestraat 18 
't,GRAVENHAGE. 

Telepiloot Na. 2602. ik 

WISBRUN & LIFFMANN, 
Veenestraat 35-37. 

Maandag 13 Juli 

GROOTE OPRUIMING 
Zijdonstoffon, Kanton, Fluweelon 

Croloons. Voilostoffen Chiffons. 

Garneeringen. 
Dames-Modeartikelen. 

""°, 

) 

Mode-Academie J. & G. DE GRAAFF 
- ANNA PAULOWNASTRAAT 18a - 's-Gravenhage. 

VAKSCHOOL 
tut volledige opleiding van Dames en Meiajeo tot Costnnelre, tete Coopetii.... 

Direetri. eo Leenrel in het eintuum., Mantel. en Lingerievak. 

Op verzoek hebben wij besloten een OGEDKOOPGN AVOND. 
CURSUS te geven. Aanmelding daarvoor tot IS JULI na bij d,  

Directrice O. DE GRAAFF. 

Maison de Couture „Aux Elégantes" 

Telép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye. 

SPECIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES — ROBES DU SOIR. 

Soedanees Tailleur 

Mits sur mesure ie partir de fl. 95.— 

Mej. M. M. BAKKERS. 
versch. jaren Iste Coupeuse bij de Fa. Samsom te 
Gouda, heeft zich gevestigd tot het maken van 

I

COSTUMES, BLOUSES en ROKKEN. 1  
Stationsplein 39, hoek Hoftwyckstraat. 

1  

dag 
WOENSDAG 15 JULI 

Laatste 
der Opruiming 

„His Master's Voice" 

ot
Gramophone Agency 

PAPESTRAAT 25 deo HAAG 
Tel. 7211. 

Vente des Modèles et de tous les articles confectionnés 

á prix très ~uit*. 

Costainesstad4hasr sur asseessrw i partir de f1. 35.—. 

----- • —511111161)111 

iltHENKAMP-VAN DOOREN, 
ANNA PAULOWNASTRAAT 69. 

La maison est te de 9 á 5 heures. 

MISE EN VENTE. 
15 Juillet--15 AoCat. 

~Mb  

1 G. DRAW Spoistraat 6. 
TELEFOON 1751. 

~olm  

De graloten leenlagen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde 
nalatenschappen en hypothecaire greseea. HO nalatenschappen wordt het 
aesiettleele risico, aan die wort van leswagen verbonden, door eeoe nem 
imkert:1g gedekt, terwijl bij em..e tot ukerbeid strekt en het onderpand 
en de Lansprake/ijkheid zoveel .se den hypotbenairen ocholdenaar d. out 
den hypothecair. nehuldeboobar. 

Jureerde« en prospectus worden op aanvraag toegezonden. 

Scheveningsche Veer 21 
DEN HAAN. 

Ile degen gelegenheid tel lebmagen van vadem. 

Velling...melkte: Mee betaalt 4 pet. van de ren verkoop 

ngezonden gooklereu. , 

UE UISEI'I'IK.  

Venduhuis „Die Haghe" 

prijs per halfjaar f 7.50. 

ELKEN DAC een 

belangrijk hoofdartikel; 

eiken dag de vragen 

van abonné's gratis be-

antwoord; eiken dag alle 

berichten, die voor den 

effectenbezitter van 

belang kunnen werden 
geacht. 

77 

Reisschrijfmachine. 
Speciaal geschikt voor 

Oaneea-gebruik. 

Licht en Elegant. 

PRIJS t 125. - 

bedank Koopkracht, 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Moral tralie up proef srplasivi 

Wanneer gij effecten bezit, 
abonneert u dan op hal 

F1NANGIEELE DABBI,AD 

laus Pírneediast 
ea.Go hoge. 

EFFECTEN. 

PERKEO" 

OBLIGATIES 
in coépure. van /1000 /500.n I100, 

tegen den koers aan 1001% 
werden verkrijgbaar gesteld door: 

DE YA DERIANDSCH E BANK 
VOOR BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapitaal 1 millioen gulden) 

's-Grannhane, Laan t. leerdertoart 23. 

BERNARD DRA.BBE 
Noordeinde 6, over de Plaats. - Iel. 2192, 

LAATSTE WEEK 
der 

GROOTE OPRUIMING 
Nieuwe Blouses, Overhemden en Japonnen. 

Katoenen Peignoirs, Linnen Rokjes, Baby- en 
Kinderjurkjes en Mutsjes 

worden beneden inkoopsprijs totaal uitverkocht. 

Restanten: LINGERIE, 
HUISHOUD- en BEDLINNEN, 

BIJZONDER VOORDEELIG. 
Gewone Conditiën 10 pCt. korting 

op courante Goederen. 

F. W. van Wijk, Dameskleermaker 
TOLLENSSTRAAT 48. Teleph. 3235. 

late Klas, Kleedericakesil. 

Levert gedurende het stille seizoen (tot einde 
Augustus) ellen voorkomende kleedingetokken tegen 
verminderden prijs. 

DEN HAAG 

Hoogstraat 23 
AMSTERDAM I  

 _Itiverstraat 88 90 

Verwegen & Kok 

„The Innovation" R
 

MMe 

OVERAL Ei! STEEDS 

1)0011 
ene, 

KORTE POTEll 21 HOFIEVCRAI2C1C12.5 

Ontwikkelde Dames 
Wik u VEEL GELD voor Uw ge-
dragen Dam.. on Reerenkledderen, 
elle Schoonmaak. en Verhoisopriii-
mingen ontvangen? Ontbied dan 

idél. B. Pold—Hakker, 
Spul 177, hoek St. J 00000 tr 

N.0 Keept ook gelende inboedels, 
gebroken of heel goed en edver. 
.5'•11 e bed iening ra diere., a lebben, ng • 

Levering van alle 
STUDIEBOEKEN 
School-, Schrijf- en 

Teekenbehoeften 

N. A.S., Gyntlasium 
en andere Inriebtingen 

van Ondernije. 

(Nafluit eo stiattetteeree-gratio 

Boet-eo Kailtoorbekhoodgl 

E. VAN. ANDEL 
S. M. VAN tiELDEN, 

Weimar*. Ia b antkade. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Eerste jaargang. Woensdag 15 Juli 1914. No 57 

DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geillustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag. Hoofdredactrice: 
De mieentsprijs bedmagr ra 'moe k.aras.t, 
bij roorintbetaline A fronderlijke Tremmers ij eest. Mevrouw S. LUC-TEN—Ritus. 

-  -- 

- _ 
PIMS DER ADVERTENTIES: 141111NAV VAN ADNINISTNATIN IINDACrii: 

EUT'ETtD1.TK 18; 'e•G RACEN mt. 
Van 1-6 regels 11.25. Elke regel meer f020. 

TELEFOON 9112. 
Gr oore letters. wreden naar plaatsruimte 
berekend. Hij abonnement belangrijke kordon. 

Over het lezen van tooweel-
stukken. 

.The tour pleasant playe". bij 
Bernard Shaw. 

.The Th ree impleasant playS", 
bv Bernard Shaw. 

Tauchnitz.Edition. 

Dat beteekent dus, dat men deze vier ver. 
makelijke en drie onvermakelijke stukken van 
den genoten Engelsehen tooneelschrijver Shaw 
voor f 3 samen in twee keurige , rood gebonden 
deeltje. kan koopen. 

Verkade — hij heeft ons den smaak. voor 
Engelsche stukken gegeven. En nu iedereen 
uit gaat zien naar meentje-lectuur, nu kom ik 
niet de mijne, die ik reeds genoten heb en wijs 
op deze twee boekjes. 

Laat ik u vertellen , dat k voudigweli  
ren hartstocht heb voor 't lezen van toneel. 
stukken. Indien er onder mijn lezeressen moch-
ten zijn, die niet goed weten, wat er 00 
eigenlijk aan ie, en die er nooit aan zouden 
denken een roman neer te leggen voor een 
tooneelotuk, dan zal ik eens voor haar trachten 
uit te leggen. waarom een tnoneebouk hen 
mij zoo uitermate boeit en bekoort. 

Natuurlijk zijn niet alle stukken voor diep-
geboeid lezen geschikt. De dialoog lno« er 
lijn, of ten minste goed van zijn. En dien 
geniet men toch van de dialoog zoo oneindig 
veel meer dan dat men die, hoe goed ook, 
renmaal hoort zeggen op het toemeet! Zoo'n 
dialoog die *spin ik uit — die lees ik, zooals 
de fijnproever een glas ouden wijn savoureert. 
()ver de verschillende gezegden blijf ik na-
denken, herhaal ze soms halfluid voor mezelf. 
Hoor ik een mooie dialoog op 't tooneel, dan 
zouden mijn gedachten zon gaarne er even hij 
blijven toeven. Dneh het stuk gaat voort —
het eerre woord volgt het andere, en ik moet 
bf verder luisteren en uni ontrukken aan de 
bekoring van het treffende gezegde — raf ik 
blijf mijmeren, naprevelen en — raak den draad 
van den dialoog kwijt. 

Wat kleeding der personen, aankleedin'ir 
der vertrekken, hoedanigheid der natuurtafe-
reelen rondom hen betreft, ',onwel in een 
rOMan alt in een stuk, daarvoor interesseer 
ik Ine nooit verder dan aardig is voor het 
goed begrijpen en volgen van het stuk. Ik 
leen dus zeer tevreden met de korte aan-
duidingen van dit allen in het toonrelstuk en 
bestudeer deze zoo volmaakt, dat de vertrekken, 
de oorden en de iiemonages me duidelijk voor 
den geest sta.. Een iets uitvoeriger beschrij-
ving, met stijl ook in deze weinige regelen, 

Feuilleton. 
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VROUWENREGEERING. 
Naar hee Duizelt van A. ttsa in K t.,,,SIASN. 

'Nadruk verboden.. 

Toen Werner naar de villa terugkeerde, zag 
hij aan den ingang Dora enen haar tante naast 
Kersten en graaf K !inter staan. 

„De dames willen graag de fakkeloptocht 
zien", verklaarde Kersten. „We doen geloof 
ik het beste, als we ze naar het balkten ge-
leiden, dan kunnen ./.e Van daaruit liet sehouw+ 
spel gadeslaan." 

1) renet was verrast, en verbluft, dat ook 
Iers tegenwoordig was. Zij reikte hem, terwijl 
ze heen met een enkel woord nogmaals ge-
baltweentehte, de hand; mevrouw Schotielius 
had zich met haar vriendelijkste lachje getooid, 
hoewel inwendig waarschijnlijk de stemming 
minder beminnelijk was. 

„Ik stel er prijs op", reide Werner tegen 
-de lumfilbeamben, „om tot de arbeiders een 
enkel woord te richten." 

Tot de beambten. die in rijen stonden op-
gesteld, werd onmiddellijk de uitnodiging 
gericht nog niet te vertrekken. Werner ge. 
leidde de dames naar het talmt en naden hij 
ook aalt naar boeten wan getreden, voerde hij 
gedurende enige minuten het woed, waarbij 
hij zich inspande om door krachtige altaarring 

"ma Lijn stem Mek ik wijden kring verstenen. 
haar te naaien, [lij bespant zijn dankbetuiging,  

waardeer ik ten eerste. Zoo vind ik het altijd 
prachtig van Roetend, en nu ook van Shaw, 
dar zij beiden zich niet in telegramstijl van 
hun persoons- en verdere beschrijvingen af-
maken. Trouwens die telegramstijl. gaat meer 
en meer uit de mode — zelf. het eenvoudigste 
dramatische schetsje in onze periodieken tracht 
vaak naar een welluidende en literaire uit-
beelding van personen en zaken. 

De vertrekken, de oorden en de personages 
alarm staan me duidelijk snor den geest. 'Ze 
staan voor me in hun waarlijke wezen. Ma 
ik net net de lezing van Mes. Warreus Pro-
fession beëindigd heb, dan staat Mm. Warren 
me voor den geest, of ik haar gekend heb, 
gesproken — Mes. Warren zelf — niet de 
tormeelspeelster, die haar vertolken moet en 
daartoe schmink en een pruik te hulp heeft 
moeten roepen. En het kleine vriendelijke 
buitenverblijf van Aliatieeieri ik nu — het 
villaatje zelf en niet de coulissen die men 
liet heeft laten voorstellen. 

Heb ik me eenmaal zoo geheel ingeleefd in 
!eet stuk, dan is bijna altijd liet aanschouwen 
van de vertolking teleurstelling. ht mijn ver-
beelding hele ik het immers alles veel werke-
lijker en veel mooier gezien! 

Ook de intonatie der spelers kan ure vele 
teleurstellingen bezorgen. Zelden heb ik dat 
dieper en pijnlijker gevoeld, dan toen ik 
l'Aiglon had gelezen, herlezen, verslonden, 
gezien — in den geest van buiten had geleerd 
— toen wachtte ik in adembonze spanning op 
de mime tuscchen l'Aiglon en zijn futiele 
moeder Maria Louise — als ze hem kwelt, 
door alles in hem op te nonnen, wat hij van 
hhar zou hebben — abn hij haar dan bij de 
polsen vat en haar in een paronysme van 
wanhoop en hartstocht toeschreeuwt ..le suis 
ron fits! riep que en fils!« 

Toeschreeuwen — schreef ik daar. 
Toedonderen! had ik verwacht. En ziet —

tegen het einde der lange voorafgaande tirade 
verzwakte Sara's stem meer en meer, en einde-
lijk kwam het als een snel; hemel gefluister 
over haar lippen: je suis zon Nis! Rien que 
S011 ! 

Ik heb pas gelezen: Stiitzen der Gesellschaft, 
van lbs.. Ik -zou het nu maar liever niet 
zien opvoeren. Welke vertolking zou mij ooit 
kunnen Mengen de innige, zuivere zachtheid 
van het gesprek tusschen Lona en Martha, de 
twee oude vrijsters, die zich leiden opofferen 
VMO. den man, dien %e liefhebben? 

aWir zwei Pflegemiitter, halten air Mekt 
heide eensere kneder verloren? Nico sind n-ir 
allene.« 

..la, allein. l'nd darum solist du es snek 

mei te wijzen nii den gerneensvhappelijken 
arbeid. welke allen te mennen verbond vn 
noisligde alle arbeiders en beambten uit, ion 
aan leem gevoel Van ééldleill arbeid en 
streven uiting te geren door het aanheffen 
van eelt driewerf „hoera!" op Alejn Ifrouw 
Ilichwald, de elef van de gezamenlijke Mijnen 
en fabrieken. 

De hoera's ter arre van Dora klonken luid 
en geestdriftig. Dan weerklonken deeomenando's 
vat els opzichters en werkmeesters, de muziek 
stelde ziel weder aan liet hoofd van den 
stoet, die zich daarna in beweging zette en 
onder een voortdurend hoera- en I e toebad-
'geroep.< rok ken de arbeiders naar Noorden terug. 

Eeltige minuten later was de straat voor de 
villa, ZOO juist Mg verlicht door den farm.. 
tienen gloed van lampen en fakkels, weer in 
diepe duisternis gehuld ne boonle1  men alleen 
in de verte rog de wegstervende innekeneelngen. 

„Aan wind hele ik dat le danken?" vroeg 
Werner. „Wie heeft mij deze ovatie bereid? 
Dat heb ik zeker aan n te danken, mijnheer. 
Kennen?' 

K ersten knikte van neen en nee, zwijgend 
op Icon. 

„De haagere henmInte.ii wachten beneden," 
reide Eersten, „nu kunt ge eindelijk uw 
honger stillen. We zullen ile buffetten be-
neden alle eer aandoen. De dame. waren arm 
vriendelijk, spijs en drank hierheen te enden, 
opdat we hij het °western van de deputatie 
niet verlegen zouden rieten. Ik heb een ge-
Keldert. honger." 

Eersten tand Mevrouw ehofteleas opa  

'eisen — ieh habe ihn Ober alles in der 
Welt geliebt.• 
'Martha! Iet das wirklich wahr?• 
a ller game Inheit meiven Lebens liegt in 

dies. bloten. lel habe ihn gelicht eind 
suf ihn gewartet, dam er kommen snifte. l'nd 
er kam — ether er sah mink nicht.. 

.Ihn geliebtl Und da sellbst kast dim das 
( ;heek zugefiihrt? 

.Sollte lek ihm das GlOck nicht uittillen, 
wenn ieh ihn lichte? Ja, ieh kale ihn gelicht! 
Mein ganzen Ielen int via Bihen fair ihn ge-
ween, von dem Augenblicke an, als er wegging. 

W'elchen Grund ich katte au holten, winst 
du? 0, ich glaulte doch, ich katte eiteigen 
Grand dazu! Docligials er wiederkam — da 
wa'e, ab oh allen aus seiner Erinnerung tots-
geli

r
ischt weiere. Er val mieh nicht.. 

.Dina war 's, die Dieh in den Schatten ge-
stellt hal, Martha.. 

.1( ut, daim sie das getan lat.. 
Ge ziet, ik ben een lastige solonewleuret-

bezoekSter! Niemand zou me dit gesprek dos 
naar den zin kunnen maken! .1Is ik dan ook 
weet, dat ik deze of gene premieere bij zal 
wonen, lees ik her stuk nooit vooruit. Daar 
kan het ,beekra hij verliezen. Wel achterna —
en vele malen wint het er ian hij. 

Zoo met een tooneelstuk neergezeten in een 
makkelijken stoel, rust om me heen, en tijd 
tot genieten voor me, leef ik in een wereld 
apart. In die, welke de, tooneelsehrijecr voor 
me schept. Geloof niet, dat il 't altijd zoo 
hoog en diep zoek als bij Ihsen en Shaw. Ik 
lees zeer geregeld de toneelstukken, die 
l'Illustration niegreft. En daar zijn er bij, 
heele ondeugende — maar die toch tintelen 
en vonken van vernuft en die aangenaam zijn 
te lezen. En dan dolgrappige. Zoo heb ik 
gelezen Messieurs les Ronds-de-euir -- de 
heeren ambtenaren .- en ik weet nog, dat ik 
tranen heb gelachen. 

En lang voorslat Rooijaards zijn 5 K bent 
Cafétje" hier opvoerde, had ik al zitten 
schudden vat 't lachen om le Petje eafti. 
Een beeldig ding herinner ik me nog: Ittint• 
marter, met nl de StenlMing. van de !tutte, re 
al de hopeloore gehechtheid aan het zonde-
oord van hem en haar, die het eenmaal toe 
hebben behoonl. 

Geen roman kan nee raait geven Wal een 
tooneelstuk me heeft te bieden eelt nuk 
mensehenleven, me geheel roods 't was voor 
ooges gesteld. 

Een volgend marl over de zeven spelen 
van Shaw in 't bijzonder. 

NANNIE V1N WEIII.. 

arm aan en ging, gevolgd lietraaf Einder, 
de kamer uit et de trap ar. \ Vereer en Dom 
stonden alleen. 

Nadat Werner eeltige» tijd getraehe had, 
ziel een houding te geven. vatte hij de hand 
van flora en kuste die, tern Ijl hij neet onvel.le 
steen uitbracht: 

„Ik dankt na het diepst van mijn hart." 
Beider metten wanne vochtig, ten zij elkander 

aanzagen, lang bleven 11111111e klikken ill 
elkander verzonken. 

Nog altijd hield Werner Dora; band vet. 
Langzaam trok Dom haar band terug 
verklaarde: 

„Gij hebt Inniger, hergraad. We nieten 
ook aan (le materieele dingen denkeer, be. 
»eden wacht de deputatie." . 

Werner bood !here den arm om haar 
reden te geleiden. Terwijl zij der  rap afgingen, 
zei Dora tot hem: 

„De lagere beambten begeleiden de arbeider. 
naar het enijn.cafe in Ibinitheen-hia, waar zij 
zulle» werden onthaald. Wellicht begeeft ge ei 
later op den avond steg gedurende enkele oog.. 
blikken daarheen, olie lammlnen er arrmielem 
met uw komst een genoegen te doen. Ome 
auto staat tot uw beellikking.- 

Men had beneden .leehts up het verschijnen 
van Dora jewacht , mie een aanval op de 
buffetten te doen Gedurende een half uur 
was het fractie hij„ dat ongereer uit twintig 
personen betond, ijverig met eten en drinken 
in de weer. Daarna hield geheimraad kersten 
een korte isabel. up Wener, terwijl graf 
khmer ziek met een koet "mud hierbij ian• 

DE MODE. 
Als in de maand ditli buiten liet hooi wordt 

ingehaald, als het koren in vollen rijkdom op' 
de akkers staat, de bloeiende boekweitvelden 

tegen lachen, de kersen rood glanzen tos. 
schen het donkere loof — dan is in de steden 
het °ogenblik gekomen waarop de uitverkoopen 
worden aangekondigd. 

',Mie en veine de lin de raison* animo-
meren de chique en wbuld-be chique buizen 
— e llalfjaarlijksehe opruiming met aanzien-
lijke prijsvermindering., zeggen andere, lang 
bekende firma's, die er een eer in stellen alle 
buitenlandmehe geurtjes te versmaden, — .alge-
'trete uitverkoop tegen spotprijzen » contant• 
leest men in de VollidnitIrtM1 — maar of 't 
in het fransen of in, het bollandseli wordt 
gezongen, — in de I loogstraat of in de Boek-
horststraat, of 't confectie geldt of stoffen, 
modes, hoeden, petten, schoenen, laarzen, lin-
nengoed, handschoenen, parapluies, meubelen, 
keukengerei, hoeken, platen, muziek of sigaren 
— 't is altijd IletZelde loklied, dat de koop-
lustige menigte moet trekken. 

De winkeliers kennen hun publiek, zij 
maken zich met "eigene!, wanneer in den 
aanvang van een seizoen de afname wel eens 
niet zoo prachtig gaat als zij wel zouden 
wenschen, wanneer er veel blijft hangen achter 
de groene gordijnen der kapstokken of achter 
de spiegelruiten der stijlvolle winkelkast.. 
Geen nood! — geduld, er komt een tijdstip, 
dat al dien voorraad ziet verdwijnen: Als 
maar eerst het groene witte papier met de 
Vette zwarte letten tegen de ramen is geplakt, 
dan veranderen de kijken wel in koopera! 

Niets is zoo vermakelijk en looiend tevens 
all. om  gedurende dien tijd, warmte en lie- 
nauwheid te trotseeren elk middags door te 
winkelstraten te wandelen I.11 de mensehen 
gade te slaan, monis zij ziele voor de uitstal-
lingen verdringen oen toch welt voordeeltje 
te laten ontsnappen ! en de verbazing over 
hetgeen daar, soms - ik zeg soms: Achter 
die ramen bije,en is geeracht, wordt nog over-
troffen door die, waarmede men constateert, 
dat zoo goed als ieder artikel nog aan een 
bezitter komt! 

.Wachteee tot de opruiming!• dat is en 
vele gezinnen, warm het min of meer moeite-
bed OM de beide einden tot elkaar te brengen, 
een vaste stelregel geworden, die werkelijk 
van praktisch overleg getuigt. 

„Wat in April elk Mei als lionVealltt,  4.11- 
bereikbaar was kan ik mi1 in zonder 
opoffering verschaffen.. /Aio redeneert Men en 
(Ins • ordt er gewacht ,fut  u‘11 

•dont , lulde brengend :dgi een VrIend 
vakgenoot 11"erierm Spa Vertier dallki,• 
In de eerste plaats ili• dames, die niet alleen 
aan hem, maar out aan de geesten hadden 
gedarlit door op eo keurige wijn... een Maaltijd 
ie beunen, verzocht venler de aanwezige 
hoofellsetnibeen oen hun kameraadschap, hartar 
en Kleiner om hein gunst en vrieueleleale, en 
eindigde- met er drotik op I kern. 

1/aam:k stapte IVerner niet geheimraad 
horsten III de :int, die hen ut korten tod 
naar het inijnwerkerscahj !eracht. De 

gr 
rode 

feestzaal li-vatte•  enge, midi, honderd 
malen. .111e kamers en dauwen waren vol 
metselen, Slechts Mrt knoeit,. konden Kersten 
mi 1 Venter , zich reen ri ng ballend duur de Volte, 
de gromt mal la-reiken : I hear 1111,11gekOliken 
beklom Werner brr Mahar. 0111 nogmaals 
eenige vriendelijke woorleni tot de aanwezigen 
te relden. Hij dronk niet de nazie-eters en 
werkmeesters ren glas hier. maakte eet, praatje 
met eeltige oudere mijnwerker.. die hij kende: 
ree zat verliep meer elan eine kro ener, alvorens 
Int weder met Kersten In de auto aal. 

oho ge n Li tevreden trial( laynten . 
~n de auto naar 11 renen'. v d la terugreed. 

„Tevreden , is te weinig gezegd". antwoordde 
11 mars „.ik verzeker . u, dat ik diep keer 
getroffen. Bos enal heeft het mij getroffen, dat 
juffen., Id mij (Irae Ot mie breit 
bereid." 

,.Nu, tk wil Mijn hall knel onder de 

korenmaat kouden. Ik kan hee ie wel 
eggen". meende Kersten. _dm ik mek ermee 
aasde' -de mak hele Moed en Ihera 



FIDebrug, Arnhem. 

Groot. Fontein Sonabeek, Arnhem. 

2 
gewacht tot dat de deuren van het beloofde 
land zich .onteluiten , — maar dan is het ook: 
,wie het eerst komt, het eerst kimt!. .. c. 
Ik heb staan kijken voor een maganjn, dat 
van twaalf tot twee gesloten wordt en waar 
men tegen het oogenblik 'der heropening 
queue maakte, .... dat geschiedde op zijn 
hollandsch en .... wel, het was bijna even 
erg als het wel bij een tram toegaat. 

Enfin, men 'moet er wat voor over hebben 
om koopjes te doen en met bescheidenheid 
komt men nu niet precies zoo heel ver! 
• . Daarom, geneer u niet, grijp zonder oom. 
plimenten,  de blouse weg, die mevrouw A. 
juist ter zijde heeft gelegd; — koop zonder 

- --netelen-den hoed, -waarover mevrouw B. staat 
te marchandeeren en glip kalmweg_ in de 
schoentjes, die mevrouw C. juist vroeg te 
zien . 

Dat zijn opruimingsmanieren) 
Er zijn 'Ook opruimingsteleurstellingen. 
Ik hoop, lezeressen, dat zij a bespaard 

zullen blijven en dat gij niets dan genoegen 
aan uwe koopjes zult beleven .... 

--Die-aemer—..--wintereproisnagen-sou-om-
het :solstitium der mode kunnen noemen. 

-f.  
te zijn op den dlve Juni haar keerpuntheeft 
bereikt en dan schijnbaar eenige dagen ach-
tereen dezelfde plaats aan den hemel in-
neemt, — zoo heeft ook de mode; geleidelijk 
haar baan vervolgd tot zij op het hoogste punt 
van zomerkleedij is gekomen; — nu komt 
de korte periode vod stilstand en dan begint 
ook zij te dalen, langzaam maar zeker het 
winterseizoen te gemoet 

Die dagen von rust, waarin alles bij het 
oude blijft en geen noureante's meer verschij-
nen zijn als aangewezen om een blik terug 
te werpen op de evoluties, die gedurende de 
afgeloopen maanden in de mode hebben plaats 
gegrepen, want om voorspellingen te doen 
omtrent de dingen, die komen zullen, daar-
voor is het nog te vroeg —, en ik zon bijna 
zeggen, gelukkig ook, want men weet nooit 
wat er gebeuren kan de mode biedt ep 
liet oogenblik hare volgelingen zulke char-‘, 
mante créatim aan, dat het werkelijk jammer 
zonde zijn, indien zij die prijs gaf .... 13. v. 
voor de gladde, van voren met een rij knoopjes 
gesloten taille, waarmede zij gedreigd heeft 
en waaraan zij sen dat is een bewijs van 
grootmoedigheid, na al het geschimp dat zij 
moest ondervinden!) door allerlei zeer geesti& 
arrangementen het enge, nauwe karakter heest 
ontnomen, maar waarvan toch niemand zal 
durven beweren, dat het op één lijn kan 
staan met de luchtige, losse corsages, die zij 
ons schonk en wier ongeëvenaarde elegance 
het dan ook zoo moeielijk maakt er van te 
scheiden .... 

Juist nn wij dan eens-  weér een stukje 
ouderwetschen zomer schijnen te zullen hebben, 
komen al die geraffineerde , préeieuse toiletje, 
van mousseline, van eremis , von linon , van 
organdi, van batiste , met al de gewraakte 
décolleté's zoo tot hun recht; — zelfs in hun 
grootsten eenvoud staen zij de jeugd bekoorlijk 
en gecombineerd met chiffon, met rulle, met 
dunne kant zijn het alle meesterstukjes van 
fantaisie 

Toch valt liet niet te ontkennen, dat de 
mode naast de echte, frissehe, zomer•che 
kleeding, een groote voorliefde -voor japonnun 

•---van serge en -gabardine heeft behouden. 
En vooral marine-blauw en zwart wisten 

zich een eerste plaats te verwerven, een plaats, 
die niemand onverdiend zal vinden; met het 
oog op donkerder dagen dan die wij nu hebben, 
— op reisplannen ook, is de praktische eenvoud 
van dergelijke costuurns van grave waarde; 
bovendien zijns zij voor haar, die de jaren der 
lichte zomertoiletten achter den rug hebb;n 
en die toch gaarne de mode volgen, als 10111-
gewezen. Van de meeste dier modellen, die 
bijna zonder uitzondering een kortere of langere 
tuniek hebben, vervullen jaquette en bolero 

liet idee heb gebracht, deze feestelijkheid te 
arrangeeren. Ik deed liet uit egoïsme. Ik 
wilde je alleen maar bewijzen, hoe ongegrond 
je vrees voor vrousenregeering is, hoe on-
redelijk het is om je onbehaaglijk te voelen 
en ik deed liet tevens ent je te tonnen, dat 
je hier met zooveel welwillendheid en ver. 
trouwen wordt bejegend, dat er eigenlijk van 
nu af aan niet de minste grond meer bestaat 
om een of andere bedenking te opperen." 

„Ik dank n , mijnheer kersten", antwoordde 
Werner , „ik weet niet anders te zeggen, dan 
ik dank u." 

„Eis nu verstandig, beste • vriend", zeide 
Kersten, geen onnodige auto-suggestie meer 
en niet meer je laten verontrusten door dingen, 
die niet -bestaan! 

Je ziet, min acht en waardeert je, men 
bewijst je bnitengewone eer. Wees nu ook 
onbevangen en plaag je niet met hemen. 
schimmen. 

De ante kwam voor de villa aan; ornniib 
, dallijk namen de dames afscheid, om de heen, 

niet langer in hun Vrijheid te storen en liet 
sigaartje en liet glaasje wijn niet in den weg 
te staan. .11Ie beambten braelaten de dames 
tot (ir bij de riir staande auto. Werner kome 
de hand van meenam &botteling vormelijk 
en die ia., Ion zeer warm, terwijl hij een 
helden druk veil haar hand meende te voelen. 

De auto reed weg ani de raten keerden 
' w de Villa terug, om de nitrieten wijnen 

uit de kelders van snarkirehen alle mogelijke 
eer aan tr doms. 

de rol van corsage en worden die niet op 
een ehemisette, maar met een vest of enkel 
een lingerie plastron gedragen; maar er wreden 
ook geheele japonnen van fijne serge gemaakt, 
vaag en geheel geplooid, bijna winder vorm 
en die door een ceintuur van dezelfde stof .of 
van mohair-tee, losjes op zijde dichtgeknoopt 
zoals' men dat bij kinderjurken ziet, wordt 
vastgehouden. _ 

Dit soort japonnen wordt dan door een 
groot. cape, hetzij van gabardine — om een 
geheel te maken —, helm van laken, van 
charmeuse, van satijn -- h7e1 zelden maar van 
zijde —gecompleteerd. 

Interessant is hierbij het veriehil tussehen 
Parijs, waar men bijna niet anders dan zwarte, 
dikwijls met wit gevoerde capes, ziet, en 
Berlijn, waar vooral rood, en dan nog brutaal —
rood het meeste gaat. 

En als wij nu ten slotte de balans der 
zomermode zouden opmaken, den kunnen wij 
die in enkele worden samenvatten, te weten: 
tuniek, volants, cape — zwart, marineblauw 
en wit. 

CORRESPONDENTIE. 

Mevr. d. B. d. S. Het mode-artikel in dit 
nummer geeft u antwoord op uw vraag. 

Louis e. Beter het eenvoudigste costuum 
dan een gedegradeerde avondjapon.' 

Enne lezeres.. Een mooie zomer is niet 
heilzaam voor_ de hoeden; waarom schaft u 
nog niet een extra-exemplaar aan? kunt 
er nog gendeg pleizier van hebben en er is 
gelegenheid genoeg nu, om iets voor billijken 
prijs té vinden. 

Daisy. Onmogelijk onder deze rubriek —
geef mij uw adres op. 

Met de kinderen naar Arnhem en Otostreten 
veer woung geld. 

Nu de tijd van Feizen_nangebroken is en 
de kinderen reeds motie hebben of die 
weldra zullen krijgen, willen we hier een 
drietal reisjes met kinderen beschrijven naar 
de omstreken van Arnhem; reisjes, die weinig 
konen en veel genot kunnen geven en die 
bovendien, vooral voor de kinderen, maar 
wellicht ook voor menig begeleider leerzaam 
mogen heeten. 

Het eerste is 
een uitstapje van één dag. 

We veronderstellen, dat we om ongeveer 
10 uur arriveeren , een tijdstip, waarop men 
in Arnhem kan zijn uit zelfs zeer ver afgelegen 
plaatsen, en dat het uur van vertrek zoo 
ongeveer tusschen 6 en 7 oor 's avonds is, 
waarop naar alle richtingen treinen vertrekken: 
een lange dag Mao van g a 9 men. 

Bij de aankomst in de stad is het 't ver-
kieselijkst eerst 'n kijkje te nemen in de 
naaste omgeving, om dan tegen den 'middag, 
als de warmte zich het meent laat gevoelen, 
naar buiten te gaan, waar uitgestrekte bos-
schen en lommerrijke wegen het wandelen 
ook dan nog tot 'n genot maken. Vooruit 
dus maar • en dadelijk van af het station rechts 
afgeslagen den Utrecht:when weg op! Slechts 

minuten loopens en de kinderen staan • 
zonder twijfel vol bewondering stil, als ze bij 
Bovenover, ter hoogte van de Muiten .Societeit 
een heerlijk pan'oranta zien, zooals er in ons 
land maar weinige zijn waar te nemen. Vlak 
onder ben, veel meters in de diepte, de met 
zwaar geboomte beplante weg. Onderlangs, 
waar de stoomtram naar Oosterbeek snort en 
hoog als ze staan, zien ze over de toppen 
dier hoornen heen naar den Rij», die daar 
zon rustig voortstroomt en de uiterwaarden 
bloot laat, terwijl hier en daar een steen-
fabriek aan den lagen oever zichtbaar is. Nog 
verder op het lage land van de Betuwe en 

Zevende Hoofdstuk. 

Niet - voor acht uur in den morgen ont-
waakte Vertier; de laatste gasten waren om 
3 uur vertrokken. Hij ontbeet vlug en steeg 
daarna te paard , om een genoten wandelrit 
te maken. 

's Morgens om negen uur kwam mevrouw 
Schottelius. met de auto naar de villa. gereden, 
om de noodige maatregelen te nemen be-
treffende de resten van het koude buffet, het 
porselein en het tafelzilver. Zij was alleen., 
want deze huiselijke aangelegenheden behoorden 
tot házr domein. • . 

Juffrouw Wolf ontving haar met de noodige 
beleefdheid en onderdanigheid. Er was haar 
veel aan gelegen, de gunst van mevrouw 
Sehottelius te mogen behouden. Niet alleen 
dat zij aan haar te danken had,, dat zij lieris 
houiliter van de directeursvilla was, maar zij 
hoopte bovendien op haar voorspraak, om 
eenmaal te woeden belast met-de leidirng van 
een der weldadigheids-inrichtingen, die bin-
nenkoet door Dom Buchwald zouden woeden 
gesticht. 

Van liet koude buffet was niet veel over-
gebleven. bie heeres hadden'a nacht. nogmaals 
een kloeken aanval gedaan, waardoor al wat 
nog over na, gelaten, verdwenen was. Me. 
vrouw Sehottelius liet het luttele overschot 
aan mejuffrouw Wolf en bet overige personeel 
van de villa, evenals de nangehrotea-demoben 
wijn. De volle Ilemehen, evenals, het Mien 
ne het purnekin zesden zorgvuldig ingepakt,  

wat meer naar rechts de spoorbrug over den 
Rijn met haar twee eigenaardige bogen. Met 
behulp van de orienteertafel wordt Nijmegen 
aangewezen en bij helder weer zijn de bossehen 
van 't Rijkswoud duidelijk aan -den horizon 
zichtbaar. 

En nu weer terug, maar niet bar den-
zelfden weg. Dicht bij de orifinteertafel ia 'n 
zeer sterk hellend Wegje. dat ons naar beneden 
voert: dat moet de jeugd afhollen en de 
begeleider (als hij niet, al te corpulent 
natuurlijk mee. Even uitgeblazen en dan 
Onderlangs terug, waarbij de kinderen.'n goed 
idee krijgen, hoe hoog ze wel pafsten hebben 
en wat 'n enorm verschil hier bestaat tusseken 
den • hoogen rechter- en den lagen linker Rijn: 
oever. Wederom in 5 minuten zijn we. hij de 
sehipbrag en als 't toeval om gunstig is, dat 
juist een schip pramen, zal de jeugd met 
belangstelling toezien, hoe op eenvoudige wijze 

'n deel der brug gordt weggenomen om 't 
schip 'n doortocht te verleenen. Vlak bij de 
brug staat het huisje van den brugwachter en 
aan den muur dier woning is duidelijk aan-
geteekend hoe hoog het water in den loop der 
jaren wel gerezen is. Of de kinderen dan ook 
eenig begrip krijgen van 't wassen van 't water 
en wat het voor de omliggende landen beteekent, 
als de Rijn moreel water naar nee moet voeren 
en het niet binnen de oevers houden kan! 

Als we nu terug gaan tot het punt, waar 
de stoomtram afrijdt, zijn we onmiddellijk bij 
'n halte van den electrisehen. tram. We stap-
pen in en nemen 'n boekje voor 10 of EO 
ritten, dan kost 't vervoer per kind-maar 6 
cent. 

In enkele minuten zijn we dan bij het 
Innerlijke park Songbeek, waar de tram voor 
de hoofdingang stilhoudt. Heerlijk, onder dat 

hooge geboomte met zoo'n vroolijk troepje 
kinderen 'n uurtje door te brengen, terwijl 
overal rustbanken staan onder zware iepen of 

om 's middags naar Smrkirchen te worden 
gebracht. 

Mevrouw Sepotteling informeerde, hoe lang 
de gasten den vorigen avond waren gebleven; 
juffrouw Wolf deed haar omstandig verslag 
en voegde er uit eigen beweging aan toe, dat 
de gasten uitbundig geweest waren in hun 
lof  over de wijnen en de heerlijke gerechten. 
Zij vertelde ook, dat de hergraad was Uitge-
reden en dat hij niet voor het eten kon 
terugkomen. Daarna zout hij Waarschijnlijk 
wel weer aan het werk gaan; het was bijna 
niet te gelooven zoo ijverig als hij was ;  tot 
«liep in den nacht zat hij te werken. 

Mevrouw Schottelins antwoordde met een 
verachtelijk schouderophalen en maakte de 
opmerking: 

„Nieuwe bezems vegen schoon." 
Door deze woorden was juffrouw Wolf, die 

heel voorzichtig en niet minder slim was, 
onmiddellijk op de hoogte van de situtie. 
De huiehoudfiter begreep opperbest, dat de 
bergraad bij Mevrouw Sehottelins niet in de 
gratie wat en dat zij haar eigen positie zou 
schaden, indien zij item prees en zijn lof 
verkondigde. Zij worgde er dan ook wel voor, 
niet* meer te zijnen gunste in liet midden 
te betogen en haastte kielt, om als haar 
meening te kennen te geven, dat het op de 
villa Mek een echt jonggezellen•huishouden 
was, waarin net alles toeging, smal* het be-
hoorde. Vit eigen beweging voegde zij er dan 
nog ruige kletspraatje. au toe hoe de 
dochter van den mijn-directeur li ma in stilte  

beuken. Eerst even lange het hertenkamp, 
waar de vlagge en makke beestjes al bij het 
hekwerk staan in de hoop, dat de lieve jeugd 
hen.op 'n koekje zal trakteeren en dan door 
'n prachtige allee naar den groeten vijver, 
waar de fonteinen springen en de zwanen zoo 
statig over het water drijven, terwijl het ge-
heel omlijst is door zwaar geboomte. Wat 
zullen daar die guitige kinderoogjm te rat 
gaar en hoe prettig zal hm vroolijk gesnap 
klinken te midden dier stille natuur. En als 
ze dan even Inter langs hoor zwerfateenee 
-de grot hebben bereikt, waar 'n waterval met 
groot geraas in 'n lager gelegen vijver stort 
en in • het • opwettende telmm  de regenboog 
te zien geeft, als de goudvimehen in dat snel-
stromende water spartelen en de zangvogels, 
in de toppen der beamen .zoo heerlijk kweelen, 
dan — dan • wordt het vroolijke troepje 'n 
oogenblik dil onder den indruk van al dat 

schoons en zijn ze in 'n stemming, die door 
geen explicatie verstoord mag worden. 

Langzaam wandelen we nu verder en slaan 
links af 'n schilderachtig laantje in tot vee in de 
verte 'n allerliefst huisje zien, heel en al weg-
schuilend in 't donker geboomte, maar dat toch 
zijn fraai geveltje nog even zichtbaar laat. Daar 
tillen we een . oogenblik rusten en plaats 
nemen aan een der talrijke tafeltjes op 't ruime 
grasveld of bij koel weer in de galerij. 't Is 
de z.genaamde ',Theeschenkerij", waar even-
wel ook heerlijke melk en limonade is te 
bekomen en — mits vooraf geaccordeerd! —
voor niet te bogen prijs. 

Inmiddels is 't al middag geworden en de 
kinderen verlangen naar wat steviger kost dan 
die melk, hoe lekker ze ook zij. Welnu, hier 

,kunnen ze de meegenomen boterhammen 
lekker oppeuzelen waar smult men nu fijner 

dan in zoo'n restauratiezaal, met 'n decoratief 
zoo wonder schoon, als ze 't zelden weer 
zullen aantreffen. Is echter de beurs goed 

verkeering had met een jonge mijn-beambte 
en andere onthullingen, uit de chronique 
scandaleuse van den. omtrek. Mevrouw &botte-
ling luisterde zwijgend, maar zeker niet zonder 
aandacht nest deze verhalen. Juffrouw Wolf 
vergat ook niet er op te zinspelen, dat zij 
zich verzekerd hield van de genadige wel-
willendheid van Mevrouw Schottelina en dat 
zij hoopte, door hare hooge bemiddelling nog 

. eens een betere positie te verkrijgen. 
Mevrouw Schottelius -reide, dat zij op haar 

steun kon rekenen, maar voegde er aan test 
„Natuurlijk hangt alles van uw toewijawg 

en uw plichtabetrachting af. Vergeet niet, dat 
it in alle opzichten uwe plichten ten opzichte 
van degene, die u heeft aangesteld, trouw 
hebt te vervullen en dat u in dienst bent 
genomen door Mejuffrouw Buchwald en niet 
door den bergraad" 

Juffrouw Wolf sloofde zich uit om haar 
trouwe aanhankelijkheid te betuigen aso Me-
vrouw tiehottelia• en haar onderdanigheid saai 
Mejuffrouw Buchwald. Zij verzweeg, dat zij 
begreep, dat voortaan haar taak ook daarin 
zou bestaan, dat zij ten opzichte 'ven den 
bergraad een oogje in het sent had te houden. 

Na bijna een uur in de directeurs-villa 
te zijn gewroet, reed Mevrouw &botteling 
wederom naar Searkirchen terug in het aan-
gename btornataijo, in de directeurs-villa een . 
kleine mijn te hebben gelegd, die nj naar 
believen kon laten springen. 

ent, vervolgd.) 
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gespekt en kan er 'n warm middagmaal op 
staan, dan vooruit den stap er in den Zijp. 
schen weg af, de monumentale poort onder 

door, linke af den prachtigen Janssingel af 
en zoo naar een restaurant. 

Na den eten wandelen we over het Velper. 
plein door de Rogge- Ketel- Vijzel. en Rijn 
straat, die in elkaars verlengde liggen en de 
drukke winkelstraten vormen. Oppaseen is hier 
wel de boodschap en wie met kleine kinderen 
uit is, doet. verstandig de singels langs te 
gaan, waar het veel rustiger is. Zoo komen 
we dan ten slotte bij het punt, waar we ook 
's morgens even vertoefd hebben, toen we op 

den tram wachtten. Maar thans zien we met 
zekere minachting op dat vez\-Cermiddel neer:  
ons wacht 'n heerlijker tochtt Ziet ge daar 
die stoomboot in de haven liggen met al die 
vlaggetjes aan mast en touwen? Daar gaan 
we snee en varen naar de Westerbouwing, 
een uitspalming dicht bij 't dorp Oosterbeek. 

Wat smullen onze kinderen van dit reisje 
en hoe komen ze ooggin te kort als de stoom-
boot tusschen die schilderachtige Rijnoevers 
doorvaart! De begeleider wordt bestormd met 
tragen en voor hij den tijd heeft om over de 

Hoe „men" zich kleedt in 
de vacant:le. 

.Men., dat zijn enkele beroemde Frausche 
vrouwen, bij wie de verslaggeefster van Femina 
op bezoek is geweest. Deze beroemde vrouwen 
willen graag nog beroemder woeden en hebben 
zich daarom in de meest fantastische kleedij 
gedost, waarvan -wij gelooven moeten, dat dat 
haar costuum is voor haar heele vacantie 
Welk een zucht naar populariteit door excen-
triciteit! Het hindert ons Hollandsche vrouwen 
een beetje. 

Wat te zeggen b.v. van Jane Renouard, 
de artiste van de Bouffes-Parisiennes, die 
daar voor ons staat als een wel allerliefste 
matroos met groote hloote voeten (gene heel 
mooie) en de borst ver bloot, zooals een 
rechtgeaard zeeman betaamt? 

Herinnert ge u nog dat allergeestigste 
artikel van onze Parijsehe medewerkster over 
een conférence gegeven door Valentine de 
SaintePoint, de vriendin en verdedigster der 
Futuristen.' We zien de krijgshaftige vrouw 
hier op haar zomerverblijf — het geweer op 
den schouder, de slappe vilthoed op 't hoofd, 
een rok tot de knieen en daaronder uit de 
beenen beschermd door hooge leeren kappen. 

Een ander gaat steeds haar zoeler in Italie 
doorbrengen en draagt dan, voor het gemak 
zegt ze, het costuom der boerinnen uit den 
omtrek van Venetië. Zeker ook voor het gemak 
laat ze zich fotegrafeeren met den hooges 
rugmand op de schouder. gebonden, de mand 
vol bladeren en' fruit. 

En daar is er verder een in badkostuum, 
en een in zeilkostuum (dat's zoo mal nog 
niet). Doch temidden van, het hele rijtje is 
er maar (én die werkelijk het gemakkelijke 
heeft gevonden, omdat ar niet naar het 
buitengewone zocht. Dat is Nelly Martyll , 
die een lief wit japonnetje, een beetje Empire, 
draagt. Ileelemaal gewoon kon ze nog niet 
zijn, want we dramt het haar hangend, als 
de jonge meisjes, en niemand zal amen, 
dat dat een prektische dracht ie vno, den 
emmer! 

Ilbe heerlijk, om , toen we Meden.» waren, 
iemand te vinden, die dna het haar uit den  

kribwerken, het Drielsche veer, de spoorbrug, 
de bakens ene. de nodige mededeeling te 
doen, fluit de boot reeds voor den naderende» 
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aanlegsteiger. Geen nood, straks varen we terug 
en zal hij gelegenheid genoeg hebben om nog 
eens op verschillende dingen de. opmerkzaam-
heid te vestigen. Maar mi — naar boven 
de hooge trap op wie 't eerst in den tuin 
der uitspanning is! 

Heerlijk, daar staan schommels, rekstokken, 
zweeftoestellen, muziekautomaten, gekleurde 
ruiten om er 't landschap van de Betuwe 
door te zien: hier vliegt de tijd om en 't is 
5 unr, eer de kinderen het weten. ,,Naar de 

boot, kinderen!" aan alle pret komt een einde 
en als allen weer rustig op het dek zijn ge-
zeten, genieten ze nog eens weer van dat 
aangename watertochtje. NL willen ze wel 
kalm zitten; ze zijn wat moe van al dat 
ravotten en -vinden 't maar wet knus op het 
dek. Daar komt de stad weer in 't nicht 
nog enkele minuten en de boot ligt aan den 
steiger. Opgewekt wordt naar 't station ge-
marcheerd en 'n prettige, nooit te vergeten 
dag ligt achter hen. 

(WOrdt vervolgd). 

nek wou wegbinden ! En dan die friseche 
koelte aan nek en achterhoofd waar 't zaad
warm was geweest! 

, die Fransche vrouwtjes! Die ijdele be-
roemdheidjes! Hoe kinderachtig toch om zijd 
de aandacht te willen trekken! 

HET EERSTE MEISJESKAMP. 
Thans zijn de meisjes-gymnasiasten van uit. 

het heele land weer samen in haar kamp te 
Nunspeet. Zaterdag kwam een harer nog gauw 
afscheid nemen en haar verrukking uiten over 
de heerlijke dagen, die zij te gemoet ging. 
Al meermalen had ze het kamp meegemaakt 
en thans zou ze een jonger zusje inleiden in 
deze wereld van echte pret en zomerweelde. 
Te Naspeet ligt liet kamp. Daar zullen van 
15-26. Augustus een tweede groep meisjes 
zich legeren. Ze hebben aldaar de beschikking 
over een alleraardigst houten kamphuis, dat 
wel iets doet denken aan de blokhuizen uit 
de Indianenverhalen onzer jeugd. 

Leidster van dit eerste kamp is Mej. Op-
hoest, medisch studente uit Amsterdam. Deze 
was zoo vriendelijk, ons reeds eenige foto's 
van het meisjeskamp te beloven. We zullen 
er. nog wat meer van vertellen in een der 
volgendKnUmmera. 

Van dat aardige primitieve leven, waar de 
aanstaande studentjes slapen op etroo, op den 
grond — zich waaschen buiten, in blikken 
kommen — en haar krachten sterken met 
eenvoudige maaltijden. 

Welk een alleraardigste band tunsehen de 
toekomstige werkende vrouwen — zoo'n jaar-
lijks weer gehouden meisjeskamp I liet gymna-
siastje van Zaterdag vertelde, dat ze het tegen-
woordifesoo druk had met de krant. — Door 
het heek land had se in .het kamp kennissen 
opgedaan — en alle oveigangs- en eindexamens 
moesten gevolgd wonden. 

Op het °ogenblik ie het Mik heet es de 
lucht betrekt gevaarlijk. Laten we hopen, dat 
het weer goed blijft. Hoe dapper de studentjes 
ank mogen zijn — onweer, plasregens of 
kille kou amoeben we haar niet toe op haar 
nom • blijf, dat hm mhadeloos moet stellen, 
voor een heel jaar hard welk 

Be Meters var de aárlarres III nu IV. 
Wederom rijn twee ambulances van het 

Ronde Kruis, ieder bastaande uit een hoofd-
verpleegster en twee verpleegsters, naar Indië 
vertrokken om dienst te doen ter bestrijaing 
van de pest, die nn reeds lang Java teistert. 

Onze photograaf, de firma C. J. L. Ver- 

meiden, werd weder in staat gesteld, van het 
zestal dames een kiekje te nemen, dat evenals 
de vorige maal voortreffelijk slaagde en waarvan 
wij hier .ene reproductie geven. 

Om 1.22 's middags verlieten gisteren 
(Dinsdag) deze kranige vrouwen de residentie. 
Een hartelijk afscheid viel haar aan het station 
S.S. ten deel. Behalve de familie en vele 

VOOR MOEDERS. 
De Geestelijke en lichamelijke op- 

voeding van bet Kind, door 
Dr. Cornelis de Lange. 

• Ren onzer lezeressen vroeg me onlangs, 
naar aanleiding van een lang geleden ver-
schenen artikel in deze rubriek over Das Lied 
vom Kinde, welk soortgelijk Ho Hands ch 
boek ze eens in een luiermand kon geven. 
Tot mijn spijt kon ik haar niet helpen, daar 
een soortgelijk Hollandsch boek niet bestaat. 
Ook niet kan bestaan. Want zooveel dichters 
als Duitschland hebben we niet, en die dich-
ters hebben weer niet z,Mveel over kinderen 
geschreven, dat er een bundel mee te vullen 
zou zijn. Pas op, ik heb het hier over Poezie. 

Proza, prachtig proza over kinderen biedt 
onze literatuur in rijken overvloed — laten 
we om kort te zijn, alleen maar Ina Bon-
die;-Bakkers sublieme kinderschetsen en ver-
halen over kinderen noemen. En dan Jeanne 
Rejmeke van Struve's de Kinderen van Huize 
ter Aar. 

Merkwaardig , dat het alleen twee vrouwen 
zijn, die ik u hier noem, merkwaardig, en 
toch zoo heel natuurlijk, want wie staat het 
Kind nader dan de Vrouw 

Toch zijn dit absoluut geen hoeken voor 
de luiermand. En daar onze lezeres daar 
speciaal op aandrong en nog wel op Holla„nd-
sche , ben ik op een ander terrein mijn ge-
heugen gaan raadplegen. Geen literatuur kon 
ik aanbieden. — Toen stapte ik op het gebied 
der laadagogiek en noemde eenige bundels 
mooie Opstellen, van Jan Ligthart, van. Ida 
Kooistra, van Ritter, van (lunning. —.Doelt 
daar al deze boeken in hoofdzaak over grootere 
kinderen handelen, deed ik er een bij, dat 
de aanstaande moeder al dadelijk nut :ni profijt 
opleveren kan , het bovengenoemde. Ik hoorde, 
dat de keus op dit mooie werk was. gevallen 
en besloot toen, er meerdere lezeressen mee 
in kennis te brengen. 

Het boek is me nog steeds tot vraagbaak 
en wegwijzer en kan dat zelfs zijn tot aan 
het huwelijk der kinderen — zoover strekt 
Dr. 'de Lange haar besprekingen en raad-
gevingen uit. 

Uiteraard is het eerste gedeelte van het 
hoek, waar Dr. de Lange schrijft over de 
verzorging en opvoeding ,van het kleine k i n tl, 
voor ons van het meeste belang. 

Aan een heel klein kind is nu eenmaal 
heel wat meer te'verzorgen dan aaneen grooter. 

Zoetst alles, wat men nou kunnen vragen 
omtrent deze opvoeding en verzorging, legt 
Dr. de Lange ons in klare, heldere taal uit. 
Een register achter in het boek vergemakkelijkt 
het gebruik ten stierde. 

In dit register komen niet alleen de namen 
der ,itukkens en iedeelten• voor. maai ook. 
alfabetisch geschikt, de BAND.» der behandelde 
onderwerpen. 

lu het begin van haar 'mek trekt Dr. de 
lanae een beetje te velde tegen de opvoeding 
der jonge meisjes, die vreemde talen en «home  

kennissen der Zusters waren er aanwezig de 
Minister van Koloniën en mevrouw Pleyte, 
die persoonlijk elk derlustem de hand drukten 
en haar een goede reis wenschten; verder 
verschillende leden van het Hoofd-Comité van 
het Nederlandsche Ronde Kruis, van het 
Centraal Comité voor steunverleening en van 
de Vereeniging van Anabtenaren hij het Binnen-
landsch Bestuur, 

- - 

Een schat van bloemen werd den vertrek. 
kenden in de gereserveerde wachtkamer eerste 
klasse aangeboden en als in triomph werd 
haar uitgeleide gedaan naar den trein. 

Onze beste wenschen ook voor dit zestal 
kranige vrouwen, die zich wagen ten bate 
van den inlander! 

Watermi Sone." Arnimen. 

Photo C. I. L. Vermeulen 
ik DE AMBULANCES 10 EN 10. 

Ven linke naar recht., r ende: de hoorriverolemseMrs H. ~rem« en e. Joon; staan de: de rusten. 
P. C. Nieuwael, A. M. E. Mons., A. E. M. Kunz en H. Serenen. 

kunsten leeren en niets omtrent kinderver-
zorging en voeding. Als ze dan eenmaal vrouw 

- en moeder zijn geworden, benijden ze ede 
arbeidersvrouw, die eenmaal kindermeisje is 
geweest en wier handen nu niet heelemail 
verkeerd staan.. 

Als Dr. de lange het nu maar bij dit eene 
zinnetje had gelaten, was 't niet erg geweest, 
maar ze boudeert door over de jonge vrouw, 
die nop de beste buitenlandsehe kostscholen 

g, is 'eweest enz. enz. —. -Maar heeft ze dan 
heel maal liet instituut der gediplomeerde 
bake - en k eadmveouwverpleegsters vergeten? 

\I lke vrouw uit bovengenoemde categorieën 
zal oit een kraambed doormaken zonder zulk 
een helpster, en welke vrouw lep dan nog 
wel oo'n knappe vrouw) zal in de vier tot 
zes weken van .den verplegingstijd niet alle 
ieliefinen van 't vak haar verpleegsters afzien? 

Ik ,moet n dit vertellen : vddr mijn huwelijk 
had ik wel heel wat anders te doen, dan op 
kleine kinderen gaan, studeeren. Deze leemte 
in mijn kennis heeft me geen oogenblik zorg 
gebaard, noch spijt achteraf. Want toen een-
maal de tijd daar was, en de verpleegster me 
verliet, hebben mijn handen geen °ogenblik 
verkeerd gestaan! 

Beslist raad ik liet jonge meisjes af, als ze 
toch al overstelpt met werk is, zich zorgelijk 
te maken over de verzorging harer toekomstige 
kinderen. 

Mocht ze Al een cursist van een half jaar 
gaan volgen, en er tusschen deze cursus en 
de toepassing van haar verkregen bekwaam-
heden eenige jaren verloopen, dan zal het 
haar gaan als mij -met mijn melschrift-
getuigenis — al stond het schavot voor me 
klaar, ik kan geen stenografisch woord meer 
schrijven. 

Vitvoerig schrij ft Dr. de Lange over de 
k leeding der jonggeborenen en maakt daarbij 
gebruik van de modellen der Vereeniging voor 
Verbeterde Vrouwenkleeding. 

De zeer zorgzame moeder zal daarbij heel 
wat von haar gading vinden: de met eritischen 
blik behepte zal er het een en ander uit-
zoeken en denken : Het oudere en gewonere 
is niet allemaal verwerpelijk. 

Nu we 't toch over kleeres, ligbedjes enz. 
(rebben, wou ik u even, als een zijstipje, ver-
tellen van een alleraardigst luiermand-ingredient, 
dat ik nog nooit gezien had, doch van plan 
ben onmiddellijk toe te.  passen, zoo ik ooit 
weer eens voor een luiermand mag gaan zorgen. • 

Wie een klein kindje op den schoot neemt, 
moet daar een wollen luier of liefst een zeiltje 
onder hebben, nietwaar? En nu zag ik tame-
lijk groote . slmipjes van molton-piqui• met 
breede kant afgezet, nergens anders voor 
dienend dan om het inimisbani guttapercha-

snor-den-schoor in te bulten. Ik moet n zemen i 
't in hee) wat friiwelier , sierlijker gezicht 800'11 
ISCOI sloopje. op den schoot te krijgen dan 
een miltje, «at al gauw verkleurd en goor is. 

Met tal van afbeeldingen ia het Loek van 
l'ornelia ile /Lange cervienl.. afbeeldingen, die 
den tekst ten mende verduidelijken. 

5./ 
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Over den lateren kinderleeftijd publiceert 
ze eenige foto's, voorstellende de vergroeiingen, 
teweeggebracht door vooroverzitten, te zware 
tassehen dragen etc. 

Veel aandacht wijdt Dr. de Lange' aan de 
ooievaarskwestie in de kinderkamer oftewel de 
sexueele voorlichting. — Wat ze daaromtrent 
schrijft, verkondigt de nieuwe ideeen.kierover, 
en' zal zeker door elke moeder met aandacht 
gevolgd en overdacht korden. 

Een zeer uitvoerig boek. De uitgestrektheid 
der terreinen, die het beheerscht , noodzaakte 
ons, er slechts- hier en daar een greep uit 
te doen, zonder ook maar eenigszins eenidee 
te hebben gegeven van 't geheel. 
, Zoo ge 't tri,1 meent met-de Lichamelijke 
en Geestelijke Opioeding van uw kind, zult 
ge ;rood doen, imekenschat aan te vullen 
met dit, Dr. de.  Lange's werk. 

MATER CONATA. 

Ellendige arbeidstereatandea. 
Mevrouw van Itallie —van Emden herinnerde 

in haar artikel over het Gedenkboek der 
T'eiritmnar-Icing dP Trouw--aan 
Zorgenstraatje. Er heersept nog veel ellende  

onder de arbeiders en arbeidsters, in Nederland! 
Helaas niet in Nederland alleen. — Welk 

arbeidsverslag men ook onder de (togen krijgt, 
uit welk land — steeds noemt het nog onge-
loofelijke misstanden, die vooral kinderen en 
vrouwen doen lijden. 

Zoo vermeldt een Engelch arbeidsverslag, 
dat in een klein plaatsje een wasscherij is 
ontdekt, waar door enkel ineisjes gewerkt werd. 
Ze begonnen den arbeid 's morgens om drie 
uur! Tot lapelang.  ze moesten werken, staat 

.er niet hij, maar dat dat onmenschelijk lang 
moet zijn, is te begrijpen uit het feit, .dat 
verscheidenen der asome schepseltje slapen 
moesten in de waas ch e rij, adé maar, op den 
grond, zonder iets,-dat op een slaapgelegenheid 
leek — en dat wel, opdat ze elk *ogenblik 
voor den arbeid geroepen 'konden worden. 

We herinneren ons een Komische novelle, 
somber, als alleen Russische verhalen dat zijn 
kunnen. — Val een dagmeisje, dat al maar 
ep een schreeuwend kind moest passen 's nachts, 
enoverdag hard werken en sjouwen. — Meester-
lijk was de bittere kamp van het jonge orga-
nisme 
geteekend. — En blkens, als ze even in 
dommelt, krijscht -de . baby haar wakker. —  

Totdat ze het kind in kalme wanhoop wurgt 
en glimlachend om eindelijke bevrediging, 
inslaapt. 

Dit verhaaltje heeft ons geleerd, hoe groot 
de ellende ds, van wie slaap onthouden wordt. 
En deze ellende wordt nog in dergelijke mate ge-
leden! Toch — is er vooruitgang op dit gebied. 

Zulke misstanden worden to n t dekt en 
gepubliceerd! 

Hoevele tientallen van- jaren hebben ze niet 
in 't geheim kunnen voortbestaan! En als ze 
eenmaal ontdekt en gepubliceerd zijn, moet 
en zal een regeering er toch wel iets aan doen] 

IIIt ,,Iinaaamtteia." 
Het Jaarverslag. van Humaniteit, Vereeni-

ging voor Geheelonthonding van Alcoholische 
Dranken ligt voor ons. Daaruit citeeren we:  

',Omdat Vrouwenkiesrecht gelijk ie aan 
Drankbestrijding, zonden we een adres van 
instemming aan de Vereeniging voor Vrouwen-
kiesrecht: (Volbpetionnement voor grondwette-
lijke gelijkstelling van man en vrouw). We 
deden dat te meer, omdat 't een onhoudbare 

dat zonvele hoogstaande vrouwen, als genees-
kundigen , rechtageleerden , letterkundigen,  

leerareasen van dat recht verstoken blijven 
en jok omdat de vrouw van eiken rang en 
elften stand,",in de eerste plaats de heilloos, 
gevolgen der drinkgewoonten en het misbruik 
maken van alcohol meermalen ondervindt en 
zij aldus niet ral meewerken aan de verkiezing  
van afgevaardigden voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal ene., die pinten:9.rd 
zijn bij de alcohol-industrie of handelen ander 
den invloed van het alcoholkapitaal.! 

liet Franaehe Roede Kreta. 
Dat heeft zijn halve-eeuwfeest gevierd. En 

het is geweest, zegt . Femina, het Franiche 
damesblad, a het feest van de vrouwelijke 
heldhaftigheid en de vrouwelijke toewijding.a 
Het Roods Kruis is plechtig geviel-ge-
worden in een feestelijke vergadering in de.. 
Sorbonne. De President van de Reptibliek 
heeft gravin d'Hanssonville, de voorzitster 
van het Vrouwencomité van het Roede Kruis, 
de médaille van 1870 geschonken, terwijl hij 
het Legioen van Eer speldde op de borst van 
Medio Genin, de directrice van het Ronde-

n», esp, aa . 
Een plechtige mis werd ter eere van het 

Roode Kruis in de Notre-Dame _opgedragen— 

MAISON DE BONNETERIE 
Buitenhof Gravenstraat Groenmarkt 

OPRUIMING ZOMERGOEDEREN 
EFFECTEN. 

A. C. H. JANSEN, 
Aert v. d. Goesstraat 37. 

IS 
PERKEO" 

Reisschrijfmachine. 

Wanneer gij effecten bezit, abonneer u dan op het 

ValY.rib.11.7C2/IX-.111 ne..9.<31,12?.....111.1=0 

1\T Ft. =I Si KOOPKRACHT,  
PrIjs per half jaar f 7.50. 

ELKEN DAG een belangrijk hoofdartikel: eiken dag de vragen van abonné's 

gratis beantwoord: eiken dag alle berichten, die voor dim effectenbezitter van 

belang kunnen worden geacht. 

Vraag gratis proefnummers aan het bureau: 

Anna Paulownastraat 76, 's-Gravenhagen 

STROEGEL & KROESE 
Piet Heinstraat 69 Koningsplein 6 

Telefoon H 4074 Telefoon H 8326 

Garneer- en Modeartikelen, Handschoenen, Kousen enz. 

Sousbras van de eenvoudigste tot de fijnste soorten 
KIMONO-SOUSBRAS 

MEER! SOUNBRAN ZONDER NAAD 

Teleur.. Schei. -fes. 

KANTOORBOEKHANDEL 
Reismanden, Reiskoffers, 

Reistasschen, Veldflesschen, Drinkbekers, 
Sterke Schoolkoffers vanaf f 4.-. 

ANNA VAN DER HORST 
Anna Paulownastraat 31. Telef. 3371 

KAPSALON VOOR DAMES EN KINDEREN 

Prijsvermindering van Hoeden. 

SCHMIDT a VAN VIANEN 
<voorheen werkraam bil Schmidt v. d. Meer. Molenstraat ta) 

Teleph. 8004 — Scheveningsche Veer 11 — den Haag 
DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inrichting voor het teekenen van 
warstis EN SONOOR/MAMS 

Eene dame wenscht 

Viool- en Pianolessen 

TOLLENSSTRAAT 118. Teleph. 3235. 

JAC. REIIEDICTUS 
~lek dameskapper. 

G i gd naam 
De nimmer* kaameerken veer ho 

SCHOO ******* H eo 11. Tot. 1455. 

I

F. W. van Wijk, Dameskleermaker 

late Klas Kleedermakas11. 
L 1 gedurende het stille •msoen (tot eind* 

Augustus) alle voorkomende Meeding., kkkkk  tegen 
verminderden prijs. 

te geven bij zich aan huis of ten huize harer 

leerlingen à f 1.— per uur. 

Brieven onder Na. 125 aan het bureau van dit blad. 

Ontwikkelde Dames 

VEEL. GELD ...or l/w ge- 
di.gen Dames a Heereetkleedvren. 
alle Schoonmuk. en Verhuist:mm.- 
.11mm... omf vangen? Ontbied dan 

Me). S. Eatd—slakker, 
Spul 177, heek St. Jaeelastr. 
Nik Raspt .00tt gebalde inboedel, 
gebreken ut boel wood va ...War. 

Spat:daal kkkkkkkk 1/0011. 

flagnes.gebPulk. 

Licht en Elegant. 

PRIJS t 125.-. 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Herdl grad. *p praat gepland. 

Manuur° peur dames 
MELLE M. CARNIER 
2 a msteraamsche 

reerhaae 

Slecht Schrift 
wordt verbeterd he korte, tijd, 

laar privaat• of cioanalemen te 

poules aan de larlebtlag voor 
sekrijteedere ije,Frarteela Va- • 
lentijostraat 17, des Raag. 

----tb—NRWasiedor Heek, ca Steesdnikterg, voorliep' H. 
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Met de kipdarop paar Anibal tip Omstralen 
voor 1181111i geld. 

H. 
Een uitstapje van 4 dagen. 

Zoo ongeveer 10 uur in den ochtend Moomen 
we de overkapping van 't A rnhemsche station 
binnen en we stappen regelrecht door de 
Be •_staat naar den utile tei 
bootje, dat ons naar de Westerbouwing zal 
brengen. 

Over dat heerlijke watertochtje, Waarvan de 
jeugd zoo uitbundig geniet, over al het merk-
waardige, dat er van linker- en rechteroever 
te zien valt, spreken we thans niet, omdat we 
op ons eendaagmh reisje hierover uitvoerige 
mededeeliagen hebben gedaan. We laten dus 
kribwerken en uiterwaarden, hooge en lage 
dijken, bakens, spoorwegbrug en, Drielache 
veer stilletjes passeeren, klimmen na aankomst 
met de dartele jeugd de hooge trappen op, 
geniete» van 't prachtige panorama, spelen 'n , 
poosje in den schaduwrijken tui», versterken 
ons met 'n boterham en 'n glas melk en dan 
— dan op marsch; 'n wandeling van ruim 

uur. 
Nauwlijks zijn we het boschje doorgeloopen, 

dat de Westerbouwing omringt, of de grintweg 
ligt voor ons. Een handwijzer met eettige 
armen wijst ons de richtingen aan, die we 
moeten inslaan om de mooiste plekjes in 
regenschouw _te _nemen. Hier was. het, dat 
men in vroeger tijd eerst links afsloeg om 

in enkele minuten de heerlijk gelegen uit-
spanning ede Oorsprong. te bezoeken. 

lot jammer, dat ik hier in den verleden 
tijd moet spreken. ene Oorsprong., enkele  

jaren geleden in andere handen overgegaan, 
is thans voor 't publiek gesloten. Wie daar 
in warme zomerdagen onder 't hoog geboomte 
'n uurtje heeft uitgenst, zich verlustigend 
in den aanblik van al dat afwisselend groen, 
terwijl de beek aan zijn voeten klaterde en 
de vogels in de toppen der wiegelende dennen 
hun loflied zongen, die weet, wat 'n mooi 
stukje natuur....daar thans door 'n hoog 

eprongs is miet de eenige buitenplaats, die 
voos 't publiek gesloten is en — moet ik het 
zeggen? sommige sluitingen heeft 't publiek 
zichzelf te wijten, dat lang niet altijd het 
voorrecht dier vrije wandelingen wist te waar-
deoren, takken afrukte, het jonge groen afsneed, 
banken vernielde, kortom: als vandalen huis-
hield. 0, zeker, het waren er maar enkelen, 
maar — words dat meer gaat in de wereld: 
de ygoeden hebben 't met ,den moeten 
ontgelden. 

We zullen niet nalaten dat zoo terloops 
aan onze kinderen mee te dealen en ze meteen 
te wijzen op de vele mooie streken, die we 
nog kunnen zien, zoolang .... kom, laten 
wij dan eene der mooiste wandelingen uit-
zoeken, die om door prachtige bosschen en 

--rir heuvelig landschap van 't Oosterbeek-laag 
naar Oosterbeek-hoog voert.- Wel verdiend is 
die 'dubbele naam van 't mooie dorp, dat 
iederen zomer duizenden bezoekers trekt. Aan 
den Rijnoever, die langzaam oploopt, staan 
de eerste huizen, die we tegenkomen, vrij 
laag, maar ziet eens hoe die straten klimmen 

en hoe vermoeiend het loopen is, vooral voor 
hen, die uit vlakke streken komen en dat 
stijgen der wegen- heeleinaal niet kennen. Wij 
loopen slechts enkele minuten tegen dien  

klimmende» weg op om dan links af 'n zijpad 
in te slaan, dat ons weldra midden ien 
donker bosch brengt. Tien tegen één, of de 
kinderen, onder den indruk van deze prachtige 

natuur, heffen een lied aan uit volle borst, 
een lied, toepasselijk op de omgeving en daar 
klinkt het: 

eDe lanen in; de paden op, 
sVoornit met flinken pas !a 

Zoo gaan we over den Hemels.en berg en 
door de Hel, rusten 'n oogenblik aan den 
grootti vijver en marcheeren dan naar den 
straatweg, dien we ter hoogte van het hotel 
eSch00000rda bereiken. oef, dat was 'n 
marsch, maar toch — al was dat klimmen 
en dalen wel wat vermoeiend , onder dat dichte 
gebladerte heeft ons de zonnewarmte niet 
gehinderd en de rust aan den vijver heeft ons 
weer nieuwe krachten geschonken. 

Op den straatweg loopt het weer heel ge-
makkelijk, niet waar? Nu, dat val 01IN te 
pas komen, want we moeten nog 3 kwartier 
marcheer., eer we de uitspanning bereikt 
hebben, die het doel van ons tochtje is. 
Bovendien — op zoo'n straatweg , aan Weers-
zijden met hooge boomera beplant en onizooml, 
-niet prachtige buitenplaatsen, terwijl het gol-
vend landschap schoone vergezichten geeft, 
op zoo'n straatweg valt de tijd kort. Laten 
we bij elkaar blijven en vooral niet verspreid 
loopes, want deze weg wordt heel denk be-
reden; het wemelt van auto's en fietsen, 
terwijl daartusschen de stoomtram snort. 

Ziet ge daar dat klei. huisje, dat wel 
wat op een tolgeardermoning gelijkt? Daar 
zullen we' rechtsaf slaan , 'n weggetje tusschen  

't kreupelhout door, en nu ligt recht voor 
ons: Wolf heze. 

Of nu 'n boterham ous lekker smaken zal. 
We bestormen de prieéeltjes en in enkele 

minuten vitten we op onze gemakkelijke stoeltjes 
te _smullen vair ons twaalfuurtje, dat wel ons 
drie-oortje mocht herten, want heusch, 't is 
al bijna 3 uur, geworden. Toch rusten we hier 
lekker 'n half uurtje uit, maar dan gaat het 
weer pp 'n zwerven. Natuurlijk eerst naar 
den ditizendjarigen den en we denken onwille-
keurig als die boom eens 'praten kon, wat 
zou dik wat te eertellen hebben! Dan naar 
de Wodanseiken, liet beekje overgesprongen, 
even '.-,, heel even — de kousen en schoenen 
uit en in 't heldere water geplast, dan 't 
dennefib h in en rechtuit op den grond 
gaan 'li .n. Fijn, hé, die • harslucht in te 
adem: zoon ledikant heb je niet alle dagen. 

Maar 't wijzertje van de klok gunt onver-
biddelijk zijn gang: we moeten weer weg, hoe 
heerlijk t hier ook is. 

1Ve gpii nu weer naar den straatweg terug 
en wachtén den stoomtram op, die MIS precies 
in een half uur weer naar de stad Arnhem 
brengt. 

Ais we nu ier ons hotel zijn aangeland, 
kijken-  we' met begeerige blikken naar de 
mooi gedekte tolel en gunnen ons nauwlijks 
den tijd ons 'n beetje op te knappen en te 
verfrissehen. En toch is 't maar ah te noodig, 
want we zaten flink onder 't stof en met 
zulke handen, neen, daarmee konden vvv toch 
niet aan tafel' gaan. 
. Sapperloot, wat smaakt dat eten na volk 

een teelt! 
We Wijten lang aan tafel zitten, al is 't 

Da Manmtacha B en, Oosterbeek. 

Feuilleton. 
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VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitsch van A. Ossen K 

(Nadrak verboden.. 

Werner, die natuurlijk niets vermoedde van 
de vriendelijke belangstelling, die Mevrouw 
Schottelius jegens hem koesterde, deed een 
verren verfris-schenden wandelrit en kwam 

--eerst kort voor etenstijd thuis. De naweer» 
van het nachtelijk festijn waren vervlogen; 
hij at met smaak, ging daarna nog een uurtje 
slapen en verkleedde zich vervolgens. 

Graaf K 'inter zou Werner komen afhalen 
voor een bezoek aan Mevrouw Barbara Glover, 

- aan wie zij advies eouden uitbrengen betreffende 
de verpachting van de zandgroeven. • 

Prompt op tijd kwam de graaf met zijn 
auto voorgereden en nadat Werner was in-
gestapt, sloeg men den weg in naar Ivershofen. 

„Ik hel, met voorbedachten rade mevrouw 
Glover ungereelen ook den geheimrad uit 
te nodigen. Hij moet niet worden voorbij-
gegaan, en ik wil gaarne alle, vermijden, wat 
hem onaangenaam. treffen ban." 

„Zoiidn ge mams., dat hij ziek gepasseerd 
zou achten, leenheer mevrouw Glover niet 
evenzeer zijn reed Meur utieg Wener, 

„liet is niet onmetelijk! De oude heer is 
nu mooiei de austoriteit up toijailsouvrgebied  

hier in de streek. Bovendien is het niet 
ondenkbaar, dat de geheimraad de groeven 
zelf pacht. Hij liet zich onlangs tenminste in 
dien geest uit. Hij doet nog altijd graag zaken 
en misschien heeft hijv zin om een en ander 
op eigen risico te ondernemen. Ine leiding 
van de Buchwaldwerken legt hij binnenkort 
toch neer. liet lijdt geen twijfel, of ge neemt 
nog dit jaar de gèneraal-directie va» hem over 
en dan heeft de oude heer bezigheden noodig." 

Wanneer graaf K linter een antwoord van 
Werner verwacht had, dan had hij zich be-
droget,: Werper. was niet • in staat, iets te 
antwoorden. Hij kon niet ontkennen, dat hij 
het directeur-generaalschap waarecltijnlijk zon 
over riemen. Echter waren het niettemin ge-
mengde gevoelens, die hem bestormden, als 
hij aan de toekomst dacht. 

Het landgoed (vershoven had een statig 
aanzien, het heerenhuis was eenige jaren ge-
leden geheel als slot herbouwd en maakte net 
zijn torens en tinnen een aangenamen, prettigen 
indruk. 

Mevrouw Gloed vond het niet noodig, er 
een gezelechapedime op na te 'houden , iooals 
Don Buchwald in de gedaante van mevrouw 
Sehotteli. beaat. Zij waf heer en meester over 
haar landgoed ., en haar geheele optreden en 
houding radende» keut els een heeracherm , 
die geen bescherming van anderen noodig had. 
lint mevrouw I k lover de teugels strak hield, be-
merkte Men aanstonds, als Men liet slot bond : 
het dhreciiiienentrel na, tiostrketid tratinemeerd. 

Mevrouw (dover ontving de bezoekers in 
het salon en na eeltige oogenblikken hoorde. 
men het rijtuig van den geheimraad voorrijden. 

Kersten kwam evenwel niet alleen : hij bracht 
een gaat mede, een verjongd evenbeeld van 
zijn eigen pennon, een magere , pezige ver-
schijning: zijn zoon, die dier,  middag met 
verlof uit Oost-Afrika was aangekomen. 

Kapitein Lothar beesten, had ei n aschgrauwe 
ongezonde gelaatskleur. Blijkbaar had hij zeer 
geleden onder den invloed van het klimaat 
in de tropen. Van vroeger kende hij mevrouw 
Glover en graaf Klister uitstekend. Een vei-
ontechuldiging , dat de oude Kersten zijn zoon 
had tnedegebraelt, was dus niet noodig. 

Nadat beesten zijn zoon aan Werner had 
voorgesteld, verzocht de gastvrouw de heeren 
met haar de koffie te gebruiken in de tuin-
kamer. Hierna was de kapitein verplicht, zich 
een tijdlang alleen te emmeren , van welke 
taak hij Midi kweet. door een ivanddingetjé 
inde parken te maken. 

Die» tijd maakte Itst overige gezelschap 
zich ten mate, om de aangelegenheid va» de 
zandgroeven met elkander te bespraken. Me-
vrouw (dover stelde daartoe de nudiste traite-
Magen en bescheiden aan de drie herren ter 
bmehikking. leus beeprekeningen namen een 
uur in beslag. Nedieti was men het er over 
eens gewerden, dat de mudgromen voor een 
honger bedrag moesten minien vrrpm-hts dm, 
tut dusverre hei geval ara, °Mat door een 
meer intensieve eSploitalle groutere ,biálhrenardeek  

mochten word. verwacht. Geheimrand Kersten 
liet het nut Werner en graaf K linten over, 
den pachtprijs te ta,eeren. Hij verklaarde zich .• 
eens met het door hen genoemde bedrag et 
zeide verder :  

„Wemel. n niemand vindt, die ene, biedt 
dan het bedrag, dat titans is vastgesteld, ben 
ik eventueel niet ongenegen , zelf de groeven 
te pachten. Het is niet zooreer voor mijzelf 
als wel voor mijn zoon. Zooids u wel zult 
hebben opgemerkt, Ziet hij er erg slecht uit; 
ik schrok er van, toen ik hem vitil 
plotseling zoo voor wijn, °ogen zag staan. 
liet is niet alleen zijn uiterlijk, dat mij heeft 
doen ontstellen, inmat veel meer nog zijn 
zennwechtigheid, die, hoe vreemd het kok 
schijnt, tevens met een sort apathie gepaard 
gaat. Tot geen prijs laat 'ik mijn jongen wen 
naar de tromt terug gaan. Ik hoop, dat hij 
hetzelf ook zal inzien en zijn ontslag nemen. 

I» dat geval moet hij natuurlijk wat  arm 
handen hebben en int schijnt mij het bestuur 
eit het eeploararan van de zandgroeven juist - 
iets, dat voor hem geschikt  i.. Kleine kin-
deren, deren, kleine zoette», groote kinderen, groote 

„Natuurlijk geef ik u le grasven liever, 
dan ren ander-, antwoordde umlaut. I dover 

kie mij geen beteren pachter weien-hen: 
door uwe hentoeinnten kunnen de groeven 
deal. in »aaide lal tegenwoordige 
pachl loopt ni drie maanden af. 1 keefusleehts 
sen ime,n1 te Ineke, en u hebt ee. Ik ben 
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eten ook afgeloopen, want — eerlijk gezegd 
— we zijn wel 'n beetje vermoeid en rusten 
nu heerlijk uit. Toch is 't nog wel wat vroeg 
om naar bed te gaan en 't weer is zoo heerlijk: 
'n mooie zomeravond. Komaan, dan nog 'n 
kleine wandeling door de stad de mooie Singels 
om, de, Markt over en '1 Stadhuis even ven 
buiten bezichtigd dat is na '1 ',Oude Duvels-
hum« 't linie, waar Maarten van Rossum 
woonde, wel wat vernieuwd, maar toch — in 
deurelfden geest opgebouwd en de grijniende 
koppen van al die saters zitten nog socivraar 
aan den maai. En even verder hebben we de 
Sabelsport: 'n overblijfsel. uit den tijd, toen 
Arnhem nog door wallen omringd was. Stappen 
we even die' poort onder door, dan zijn we 

zoo bij den Rijn; 'n prachtig gezicht die rivier 
op 'g stillen zomeravond. Wat lijkt dat aardig, 
al die schepen met lichtjes in den mast en 
aan den overkant wat 'n zee van lichten uit 
die groote fabriek, waar men ijzeren schepen 
bouwt! Nu naar huis en als we te bed liggen, 
droomen we van al 't moois, dat we gezien 
hebben en dat in bonte mengeling aan onzen 
geest voorbijtrekt. 

Den volgenden morgen zijn we om S uur 
al weer aan 't ontbijt en om 9 uur stappen 
we welgemoed den Velperweg reeds op. Hier 
komen onze kinderen haast °ogen te kort: 
nergens in ons vaderland is misschien 'n weg 
aan te wijzen, waar morele rijk gebouwde 

aam te 

villa's met sierlijk aangelegde minut kilometers 
voc het oog bekoren en mis telkens doen 
stilstaan om een uitroep van v,rwondering te 
slaken. 

niet vell, vim plan naar andere gegadigden 
te zoeken al zou ik, hetgeen ik nog betwijfel, 
een paar honderd gulden meer kunnen krijgen, 
dan tic ik de groeven rush liever in uwe 

— I.aat n . w echter de jonge 
mijnIterer Kersten weer roepen hij zon zich 
andere. in liet park gaan vervelen." 

Kapitein Kersten-ging met de geheele reek 
accoord mi er Dampan rirli een gesprek, dat 
uit den aard voor ren groot gedeelte liep 
over dein werkkring van eva [geen, in dr 
koloniën. 

I ieheihrraxd Kemtel, poogde zij:: 0011 daarbij 
aan liet praten te krijgen. Er lag echter een 
ets groote Vermoeidheid over de trekken en 
liet geheide wezen van den kapitein, dat men 
wel kon hemerkek.  dat liet hem [Midi* aau-
deed , zijn herinneringen aan hetgeen tij had 
doorimmtakt. it.. moeten  zakker. roepen- Hij 
vertelde alleen, dat hij Innige koortsen had 
gehad en dat het verblijf aan de kim tot 
her,tel plint zijn ziekte nog had verergerd. 
Du zeereis had hein goed gedaan, hoewel dr 
keorts nog niet. geheel. was venlitenen Blij 
• zelf% lang, dat hij dezen macht wedenim 
[gil aanval zon hellen Ie doorslaan sn Wanneer 
uien en: eigenaardig glanzende oogell 
kan Inrit er niet aan I. Oden, of voor die vrees 
bestond alle gerold. 

Na ren heli litir namen de tier berent 
afscheid , legert iiievniii•these heli enig 
niaolth- te Idiot.. ....r zij avin deer .mm 
gekonwii , neurale dr indicimmad net tot 

Zoo komen we dan, 'slenterend mag ik haast 
wel zeggen, aan da rente halte onzer reis:  
Bronbeek. Ms ons clubje niet al te groot is, 
dan mogen we het hek binnengaan, waar twee 
kanonnetjes, rechtop, als schildwachten dienst 
Mien. We loepen den (raaien tuin door en 
mogen 'onder geleide van 'n oud-gediende enkele 
merkwaardigheden bezichtigen. Al heel gauw 
krijgen we den indruk, dat die oude soldaatjes 
hier 'n leven ab 'n prins hebben en 'n rustigen 
levensavond genieten. 

We honden ons echter bier niet te lang op, 
want we' hebben nog 'n beeleamandeling voor 
de borst. Maar eerst nullen we 'n klein tochtje 
met den tram. maken: Zie je, kinderen, als. 
we hier • instappen , begint nieuwe geetie- 

van 't tramnet en betalen we met 'n bonboekje 
maar fi centen om in 't dorp Velg te komen., 
We blijven net zoolarm zitten, tot we bij den 
weg naar Beekhuizen zijn en stappen dan ving 
uit om over 'n stofferigen grintweg zoo gauw 
mogelijk het uitgestrekte bonk te bereiken, 
dat we in de verte reeds voor ons zien. In 

i;re kwartier zijn we bij, de gMelkinrichtinge 
aangeland, vlak aan d rand van 't bosch 
en omdat men daar voor weinig geld zulke 
heerlijke melk schenkt, zullen we hier onze 
boterhainmen opeten, die we hadden meege- 
nomen en die ons straks in 't bosch maar 
maden hinderen. 

En no vooruit! Je hebt het maar voor 't 
kiezen : heb je den tijd en flinke been., dan 
neem je den weg, die met rood gemerkt is, 
wil je iets korter wandelen, welnu volg dan 
de. beamen, die met blouse zijn aangestreept 
maar wij, wij gaan langs wit dat is 'n heer-
lijk wegje: ,niet zoo stijgend en altijd langs 'n 
helderstroomend beekje. In drie.  kwartier zijn 
we bij het hotel Beekhuizen, dat daar ligt, 
alsof we in Zwitserland wazen. Wil ik je nu 
eens 'n paadje wijzen, dat eenig in zijn soort 
is? Kijk, daar vlak bij die veranda is — je 
ziet het nauwlijks — 'n heel smal weggetje 
onder zwaar geboomte, waar je over wortel-
stronken en takken met moeite voortklimt. 
Ja, klimt, want het paadje gaat verbazend 
snel in de hoogte, maar eindelijk, als we 
hoven zijn  Neen, zoo iets, heb je nog 
nooit gezien, niet waar? Welnu, zoo iets, 
zie je in heel Nederland nergens weer eo° 
mooi: dat Kamerdal is 'n stukje Zwitserland! 

En nu tentg, maar niet langs deurelfden 
weg! Neen, nu [Iwan door 't Itoeendaalsche 
bosch, langs den Kluizenaarsweg, waar we 
Peen bovenop klauteren en plotseling de heide 
voor ous zie» met 'n kudde schapen, door• 
den scheper en zijn hond bewaakt, Een mooi 
tafereeltje, waar we 'n heele poos met graagte 
naar kijken. 
• Bereiken ave mi eindelijk 't dorp \'elp weer, 
dan zijn we wat blij, dol de tram ons stad-
waarts voert, want nu hebben onze !menen 
terdeeg dienst gedaan. Kan de beurs het lijden, 
dan .gaan we eten, mair anders—wat nood? — 

\ Vernet en graaf Klister en edele tot hen: 
Mijn zoolt heeft behoefte anti opwekkend ge-
zelschap, als ge mij daarom een genoegen 
zoudt willen doen, 7.0U ik willen voorstellen 
gezamenlijk naar Datiburg te gaan, naar het 
restaurant Zimillerniann. lier ia Zondag en 
gewichtige lwzigheden zullen u doe niet weer-
houden. Ik zou het prettig vinden, als de 
hoeren zich wit met mijn zoon zouden willen 
bemoeien. Ik ben slechts vervelend en knorrig 
gezelschap voor hem." 

Vertier en graaf flinter waren gaarne bereid 
aan het verzoek te voldoen en gingen in de 
pato vall den graaf vooruit, terwijl Kersten 
toet zijn zoon in liet rijtuig volgde. 

Het was tegen half zeven in den avond, 
toen de heeren -in het afgesproken restaurant 
in een kleine, rij-afdeeling «aren vereenigd. 

Men was hij Zinanierinann aan een-goed 
adres. In het -restaurant ging lam grooteteedsch 
en grootocheemch toe. Itt keuken wno voor-
tre ffelijk en [le kok, die elders" in grnote 
inrichtingen had gewerkt, was een meester in 
de humt. ' 

In industrie-streken word< veel geld-venliend 
en tiok veel geld uitgegeven. liet geld rolt 
daar gemakkelijker dan elders en hij bijzondere 
plegenhedYn wordt de beun« niet gespaard. 
Het he.to i. dan nauwelijks goed genoeg. Itt 
geheimraad, die ziek dien avond als gastheer 
brelimiade, bestelde ren undgeerk roodt. 
wip „Seldomalizag Mammie eerste gewas." 
Zlinefiennunis kwam delf «le accenten ven tee  

in 'n melksalon is 't ook heerlijk- rusten en. 
valt voor weinig geld obk wel wat lekkere 
te krijgen." 

En dan eindelijk.... naar huis! 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

Maison Bakker 
Hoogstraat 12, 

Tal. Haag 1936. 
VAN AF 1 JULI 

DINER-CONCERT 
van Oi,p--tuur. 

Diners van af fl. 1.50. 

Hot titeltje voor Yrollvtookiesrectit. 
Woensdag, 15 Juli, om 3 uur 's middags, 

is het winkeltje geopend, dat het Ilaagsche 
Propaganda-Comité voor het Petitionement van 
de Vereeniging van Vrouweekieerecht., heeft 
ingericht in de Galerij Ne. 55 van het hslace-
Hátel te Scheveningen. 

De kleine, aardige ruimte wil tegelijk zijn 
verkoopplaats, gelegenheid tot toekenen van 
het petitionement, en leeszaaltje. Wat gezellige 
salon-meubeltjes geven het een huiselijk intiem 
cachet; glazenkasten tonnen hun boekeninhoud, 
toepasselijke platen verlevendigen de wanden. 

De aitstalkaat toont een smakelijke rang-
schikking van brochures, vlugschriften, kranten, 
tijdschriften, portretten, teekeningen, reclame-
artikeltjes, kleine vlaggen van wit-met-geel. 

De boekwerken oostrijken het geheele ge-
bied van de vrouwenbeweging, [economisch, 
politiek, idëel, litterair; ze zijn in depte 
gegeven door de firma van Stockum uit den 
Haag, terwijl alle bestaande hoeken, op 
welk gebied ook, in dit winkeltje, als oom. 
missionair, kunnen besteld en geleverd worden. 

Het leeszaaltje staat gratis voor iedereen 
open, en hoopt op een druk en waardeerend 
bezoek. 

Is dit alweer geen aardig idée van werksters 
in de vrouwenbeweging? en getuigt 't niet 
va» durf voor het kleine Comité, de huur 
van zulk een mode-gelegenheid op zich te 
nemen? al heeft dan ook de Maatschappij 
zijn finantiéele eischen ter eere van dit streven 
aanmerkelijk verlaagd. 
, We voelen voor uw zaak: we hebben al 

lang 't petitionement geteekend e aldus uitten 
zich verschillende beambten in dezen tijd van 

gasten vernemen en stelde met den geheimraad 
een keurig menu samen voor het souper." 

Alles scheen een geimeglijken avond te 
beloven. Kapitein Kersten echter zou een ettiej, 
door de rekening halen. Eerst zat hij apathisch 
aan tafel , waarbij naar het scheen het geheele 
gesprek langs hem hemt ging. Dat werkte 
»iet optrekkend. Een zwijgende gast aan tafel 
is nooit aangenaam. Nadat Lothar echter 
eenige glazen van den zweren ronden wijn 
gedronken had, scheen hij wat bij te komen. 

„Ik raad je aan, wet voorzichtig met den 
wijn om te springen", waarschuwde de oude 
geheimraad op den vriendelijksten toon, die 
men zich denken kan. „Wanneer je nog wat 
drinken wilt, ie het misschien verstandiger, 
dat we een lichter merk nemen." 

Door deze opmerking scheen Lothar zich 
bovenmate gekwetst te- voelen.-1-lij-droak geen 
droppel meer, liet alle epijeen aan zich voor-
bijgaan zonder tg' van te nemen en sprak 

• geen woord meer tot zijn vader. Zijn voorhoofd 
was gefronst en Ine ieder oogsnblik scheen 
de opwinding, die in hein heenn'hte te ver-
meerderen. Eindelijk, nadat men twee uur 
met elkander aan tafel wao geweest , brak de 
bui I. en richtte zijn woede Mek tegen tien 
kellmr, die bediende en Me het ongeluk had, 
een paar druppels up de- jas van Lothar te 
moreen. 

Hij weid al heftiger en heftiger ra «hierbij 
na luidruchtig, vat alle aaampagen in de 
zaal opmerkt..., werden. Tenalcese mimiek hij 

Of we genoten hebben? Vraag het, ons niet 
van avond, maar morgen en dvennorgen en 
nog lang daarna.. Heerlijke, nooit te vergeten 
dagen! (Slot Volgt.) 

wonderlijk-naellen, en toch gezonden groei in 
sympathie voor. de vrouwen-beweging. 

De dames Cohen Tervaert—Israëls, van 
Ilaeften en Lomen hadden de bijzondere zorg 
voor de inrichting van liet winkeltje op zich 
genomen; alken middag zal verder een lid der 
vereeniging aanwezig zijn, om — naast de 
vaste verkoopster — het, publiek in te lichten, 
zoo het dit wenacht. 

De openingsplechtigheid trof het niet ge-
lukkig! het kleine zaaltje, waar Wen gedrongen 
een veertigtal bezockers'irrkuonen, bevatte er 
nauwelijks twintig, waaronder wel een zestal 
heeren der schepping; een flink proceotiseh 
gehalte! Maar ... de omstandigheden werkten 
dan ook een drukker bezoek geducht tegen: 
de tramstaking, een geweldige stortbui en een 
dezer dagen chronisch tekort aan rijtuigen en 
auto's.. Er kwamen zelfs om vier uur oogbe-
zoekers aan, ,die niet wisten, hoe ze er eerder 
hadden moeten komen.. 

En toen" — onder een groeiende buiten-
belangstelling, waar vdclr de apen deur een 
groepje menschen de inwendige gebeurtenissen 
volgde — opende mevrouw Cohen Tervaert—
Israéls dit nieuwe celletje in de groote korf 
van der vrouwen werken. 

olie tijd van stilzitten is voorbij; nee moeten 
handelen. Er moet in den Haag een centrum 
zijn voor het nieuwe vrouwenwillen. We zijn 
de Directie van de Maatschappij Scheveningen 
dankbaar voor haar bereidwillige medehulp, 
maar Wij maken 't Sar ook niet lastig! 
W4 doen geen enkelen verkooper hier con-
currentie aan! We handelen in geestelijke 
go e'd e re a, en die vindt men verder niet 
opgektapeld in dele galerij. 

Onse weusch in natuurlijk een vaste centrale 
te 'tien in den Haag zelf; moge die wenseh 

in vervulling gaan*. 
M rouw Cohen Tervaert bedankte daarop 

nog e verschillende medewerkers, o. ne. de 
firma Mutters, die het zaaltje, geheel beien-
geloo gedecoreerd had. 

Op haar volgde als spreekster mevrouw 
Bergetna—Bergs.igit uit Zoutelande. Verbeeldt 
• dak deze mede-werkster, voor een rede van 
een kwartier, eerst een uur had moeten fietsen 
naar een spoorwegstation, toen drie uur in 
den trein zitten, vervolgens zich verkleeden; 
en dat diezelfde reis, in omgekeerde volgorde, 
nog dieneelfelen dag weer ondernomen werd. 
Kan de vrouwenbeweging ook bogen op de 
plichtsbetrachting en het taaie willen harer 
werksters? Werkelijk, dit is één voorbeeld uit 
zeer, zeer ver, 

Mevrouw, Bergsma noemde liet Petitionement 
voor Grondwettelijke Gelijkstelling een groots 
stap, gedaan door de Vereeniging voor Vrou-
wenkiesrecht, in liet begin waarlijk zelfs een 

zoo zeer in dollen drift, dat hij den kenner 
naar den keel vloog. Indien de geheimraad 
en eeltige kellnem niet bijtijds waren hijg, 
sprongee, om den ongelukkige uit de handen 
vno Lothar te -verlossen, dan zou een cata-
strofe onvermijdelijk geweest zijn. 

Niet alleen in het kleine gezelschap, maar 
oole in de geheele zaal was de runt verstoord. 
pothar droeg burgerkleeding; slechts weinigen 
valt de aanwezigen kenden hem. Er werd zeer 
afkeurend over hem gesproken door het aan-
wezige publiek, totdat er gelluieterd werd, 
wie eigenlijk die woesteling was en waar hij 
vandaan kwam. Ieder was toen begaan met 
het lot van den armen ouden Kersten en men 
was het er over eens, dat zijn zoon. onge- 
twijfeld aan tropen-kolder moest lijden. 

Ik ken den kerel niet terug!" riep graaf 
klintee uit, „toch *en ik hem al velejaren 
het was echter altijd een vriendelijk en correct 
verwon, die met genote liefde aan zijn vader 
hing. Weliswaar was hij altijd wat gesloten 
van aard en in sommige °ogenblikken en in 
bijzondere ometendigheden niet in staat zich -
tegen iemand uit te spreken. Het heette 
vroeger, dat hij eieli bijzonder geinteresseerd 
heeft voor mevrouw (dover, ook reeds mei. 
baar man nog leefde en dat hij eigenlijk om 
uit afijn moeilijke magie te geraken, heeft 
geteekeed voor het koloniale. leger. Ik stond 
verbena& dat de oude geheimraad hem van .  
avond meebracht naar eenhoren." 

11-ordt vervolgd . 
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INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

ewsciler1PeTeht 
)12eNe7.1<744. 

monerate 140. 
751.!.F9.211 8195 

Manucure peur dames 

ME"E hl. CARNIER 
2 amsiérdamsche 

teerkade 

ti 

Reisschrijfmachine. 
Speciaal wisoloikt voor 

Dametayebredk. 

Licht en Elegant. 
PRIJ, f Wd.—. 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 
'wit snik tip wreef septentsi 

Slecht Schrift 
wordt verbeterd I• korten tijd, 
dor pit,.,, t- et Cl1.11141C.P11 le 

11.11011 .11 de Inrichting vaar 
sebrijkanderw IS. »anode Va. 
te•tijostrmt 17. des Haag 

Bill vo„ t.  
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sprong in het duister. En toch was die sprong 
niet lichtvaardig genomen; integendeel, lang-
berekend • en met vertrouwen volvoerd. Ms . 
a ltijd aan ook nu de fortuin zijn met de 
moedigen. Want nu ook moet het Petitionement 
slagen. Ons niet beng laten maken, niet 
angstig warden adat we het Ministerie on-
aangenaam zullen zijns. Daar kan nooit sprake 
van wezen, waar dit Ministerie den volkswil 
kennen wil, en geen één regeerder kan ooit 
boos worden over een wettigen en moreel-
geoorloofde poging om hem voor te lichten, 
en hem dien volkswil daadwerkelijk voor oogen 
te plaatsen. 

Deze actie voor grondwettelijke gelijkstelling 
wordt door de omstandigheden een actie voor 
a lgemeen vrouwenkiesrecht, wat een geluk te 
meer is, ook al, omdat een goede methode 
voor een - goed, en langs rechtvaardige -lijnen 
beperkt vrouwenkiesrecht, niet en nooit zal 
te vinden zijn. 

Nadat mevrouw 'nip Itallie—van Embden 
als laatste spreekster nog eens bijzonder ge-
wezen had op het nooit verlaten standpunt 
van Neutraliteit der Vereeniging , een 
ne-idealiteit die. nu  en later zal gehandhaafd 
werden, en die allééu de Vereeniging—tot 
,amenbindend , centraal propagandalichaam ken 
:tempelen werd de openingsplechtigheid 
door mevrouw Cohen Tervaert gesloten. 

Dadelijk kwam er een moeder binnen om 
twee propaganda-vlaggetjes te knopen voor haar 
kinderen een symbolisch begin! 

Komt, dames en heergin, gaat nu het 
Winkel-leeszaaltje eens binnen, en doet uw 
voordeel. 

MUZIEK. 
Wie ~et ins Zal; 

We leven in de twintigste eeuw. Nergens 
is dat duidelijker te merken dan op het °ogen_ 
blik in Seinpost. ',Schlagers , tangadansen, 
parade der nieuwste nieuwe mode — en dat 
alles te ramen geweven in een operette; of 
eigenlijk, dit pretendeert eerlijk gezegd dit 
nieuwe klucht- en zangspel niet, want het 
programma vermeldt een ',Poen,  mit nasongs. 

Het gegeven, hoewel niet nieuw, is heel 
aardig. De vier. bedrijven die one IS" 'ás , 
'us en  1°11 voor oogen tooveren , geven 
ruimschoots aanleiding tot dankbare frag- 

menten en aardige effecten. De wisseltnde 
mode in gewoonten en kleeding, dezelfde 
personen, die in de 

gewoonten- 
bedrijven, 

groot geworden, oud-geworden verschijnen, 
dit alles heeft een onmiskenbare bekoring, 
die deze Schlager ongetwijfeld langer kans 
van leven geeft dan sommige van.zijn rivalen. 
liet zou niet doenlijk zijn

' 
 een zelfs maar 

eeeigszins gedetailleerd verslag van de intrige 
— voor zoover die aanwezig ia — te geven. 
Doch in het verbaal van . de twee jonge 
meosehenkinderen , die na gun jengdvriend-
schap het Leven doorgaan;̂   van elkaar ge-
scheiden door misverstand en ,onverstand en 
die elkander in hun ouderdom terugvinden, 
zit poëtisch materiaal, dat, door Remiseer en 
Schemer uitstekend is verwerkt. • 

Bij dat weerzien de juiste middenweg te 
bewandelen, noch dik sentimenteel noch ridi-
cuul te worden daarvoor hebben we Dreun 
en Marga Graf Bondig. 

Director Dreun is met eet. keurige troep,,  
waaronder goede bekenden, bij ons terugge-
komen, na een succesvolle tournee door Indië, 
en heeft zijn seizoen alhier al dadelijk goed 
ingezet. GeacheVeerd, pittig spel, goede voor-
bereiding, lcettrige -roatnnms--en daarbij zee-
ton goede smaak ook in de details, dat ook 
het meest zwakke in deze Pose (geesteskind 
van vier vader, nog te genieten blijft. 

liet behoeft biet te woeden gezegd, dat 
Marga Graf, Braun, Kalinann Knaack reeds 
bij hen entrée langdurig applaus inoogstten. 
liet zijn allen neer gewaardeerde gasten ten 
onzent. 

We hebben gesmuld van den humoristische° 
Knaack, naar den eiseh van zijn rol zwaar 
chargeerend, maar o zoo komisch. We hebben 
genoten van Marga's schalksheid in het eerste 
deel van baar pittig temperamentvol spel in 
de tweede acte. ',Die Miinner sind Alle Ver 
breehers zingt ze verachtelijk, doch in het 
viertal regelen van het refrein wisselt haar 
expressief gelaat evettzooveel malen van uit-
drukking en tuovert ze alle schuldbewuste 
mannengezichten in de zaal, die ze zonder 

wardon aanwijst, om tot ~te toejuieliers, 
als ze uit zoo'n monb-sirooren rAber heb 
smid sie doch! 

Ze waren inderdaad zoo schlagend, deze 
coupletten, dat het publiek reeds bij het 
voorstel der 3s acte meeneuriede. 

Braun ie Marges waardige partner in rang 
en dans. In de 4' acte kregen we nieuwste 
nieuwigheid hanentango. Zij een haan op 't 
hoofd, hij een hanenstaart aan zijn jas. Be-
schouwingen over het al of niet ,esthetische 
van tango-variaties mogen hier achterwege 
blijven naast de vermelding, dat ze onnavolgbaar 
gedanst werd door dit schwungvolle paar. 

De heek vierde acte is hypermodern. We 
zien het groote Berlijnache modemagazijn, de 
coquette werkstertjes en dan komen de manne-
quins binnen en vertoonen ons een maskerade,  

zouden we haast zeggen van de zonderlingste 
combinaties in kleur en lijn. De nieuwste 
mode kers versch uit Parijs werd ons gede-
monstreerd en naieve lezeressen, waar ge nog 
meent in den zomer te zijn, schrik niet.. .  
er waren reeds herfsttoiletten bij o.a. een zeer 
donker groen mantel-costuum van een gf heel 
nieuwe pluche-achtige stof. Ook was er een 
diep paars kleed bij, <lat 'Jen indruk maakte 
slechts een grooten zijden lap te zijn, om het 
lijf gewikkeld met enkel een paar ronde rozen 
in de corsage, verder een paar hyper-excen-
trieke tuniek, met een Zwart zijden draperie 
eronder, die als rok fungeerde en een zeer 
fraai licht toiletje. 

We kunnen om tegenwoordig werkelijk wel 
nieuw en elegant kleeden, zonder bepaald naar 
Bramel of verder behoeven te gaan en de 
firma Gerzon, die deze toiletten ter beschik-
king stelt melken avond andere) houdt haar 
naam van eerste klas firma uitstekend op. 

En nu we toch eenmaal aan het toiletten 
beschrijven zijn: Marga Graf droeg een won-
derlijk, gloeiend roodzijden kleed, dat alle 
logica van lijn of val mist,. op den eersten 
aanblik waarvan we zelfs moesten gissen, of 

-let rok of harembroek Was-  én—kit Ondanks 
dat alles, haar voortreffelijk stond. 

Met Pergamenter senior roepen we uit: a  Da 
steunt der Fachmann and der Leie wenden 
eich Is 

Als we dit aller zien en we kijken rond 
naar het overtalrijke publiek, dat geestdriftig 
applaudisseert, dan denken we een oogenblik 
met verbazing: waren hier nog elechts eenige 
dagen geleden de goede oude bekenden Poupee, 
mad. Angst aan het woord? 

Klonk hier de muziek van Offenbach , 
Lecocry en Audran en was het publiek te 
tellen? Billijk tegenover die andere kunst is 
het niet. -Begrijpen kunnen we liet niettemin 
wel, waar int' deze operetten zomer de geest 
van het heden tot enk spreekt, terwijl die 
moderniteit ons wordCtoorgediend op zulk 
een aschneidiges manier, dat we worden mede-
gesleept en geamuseerd zonder ons af te vragen 
',waarmede we eigenlijk worden vermaakt. 
Diepzinnige beschouwingen over publiek en 
kunstgevoel, over het inspannende moderne 
leven en de zucht naar verstrooing, zullen 
we maar niet houden. Als men plezier heeft, 
is  het beter dat als zoodanig te waardeeren 
en dit kostbaar goed niet door bespiegeling 
te bederven. We leven in de twintigste eeuw, 
de tijd, waarin Pergamenter niet meer 
thuis hoort, waarin men zich over niets meer 
'wenden., zelfs al staat men als men naar 
Seinpost gaan wil, in den goederenwagen van 
den stoomtram der liollandsche Spoorweg-
maatschappij, in plaats, dat men zijn rustig, 
luchtig zitje in de eleetrisehe tram savoureert. 

We laten het aan oudenvetsche, wanhopig 
bekrompen menzehen over, te lachen over den 
aanblik van ...n goederenwagen, volgepropt  

met een deftig uitgaand publiek. Als men 
zich amuseeren wil, dan moet men het zoo 
nauw niet nemen en niet te kritisch zijn ; wie 
het hiermede eens is, ga naar het operetten-
theater van Georg Ilraun. Daar "wordt een 
kunst geboden, uitnemend opgediend, die ziel. 
aan die omstandigheden aanpast: 

Martini's Droom. • 
Dit jaar zijn drie inlandsche jonge 'incisies 

geslaagd voor de akte van onderwijzeres. Ze 
hebben in Midij gestudeerd en "dj,: aldaar 
voor de examen•cominissie verschenen. 

Kartini's Droom is dus nog niet ten vol le 
vervuld — immirs hechtte • zij het hoogste 
gewicht aan een En ropeesche opleiding 
tot dit examen. 

Onder de drie bevindt ziel. een Raden Ad. 
jeng — gelijk Kartini was. liet is een dochter 
van den lijokjaaschen Prins Notodireffjo, die 
zooveel voelt voor de ontwikkeling van den 
inlander. 

Wie "er al niet voer holtie-in" 
aanmerking komt. 

Henriette Davidis, sedert overleden, heeft 
samengesteld en der nakomelingschap achter. 
gelaten een kookboek, genaamd Praktische, 
Kochbuch. Ze woonde te Wengern. En ziet, 
haar hete, dat door dé Duitsche lekkerbekken 
met zooveel eerbied aanschouwd wordt, moest 
vallen, omdat precies op die plek de ingangs-
torens van een tunnel voor een nieuwen spoor-
weg moesten komen. Nu woonde er in Weligen 
een domino,  Behrens — als Reuters lieve ge-
moedelijke domiué Behrens niet dood was, zou 
je zeggen, dat hij 't zijn moest — en die 
dominé Behrens zal zeker wel na iederen maal- 

tijd, evenals Reuters jonge dominé Gottlieb, 
vol welbehagen tot zich zelf zeggen: a  Dat 
heeft ons weer kostelijk gesmeekt.. Want 
deze dominée Behrens bewonderde en vereerde 
Henriette Davidis sla kookboekschrijfster zud-
danig, dat hij het niet aan kón zien, dat 
haar huis, en vooral haar schoorsteen! van 
den aardbodem zou verdwijnen, alsof daar 
aan dien schoorsteen niet tallooze je het water 
om de tanden jagende gerechten waren klaar 
gemaakt. Neen, deze fenominale , mettertijd 
legendarische schoorsteen moest bewaard blijven! 

Toen richtte doininée Behrens tot het 
spoorwegbestuur het verzoek om den schoor-
steen van Ilenriette Davidis in te metselen 
in een der twee tunneltoegangetorens. Dit 
spoorwegbestuur heeft bepaald bestaan wit 
louter oude heeren , ware Lueulluasen. — 
Want aan het verzoek van Dominée Behrens 
ward voldaan, en vol piëteit werden de wel-
riekende, immers van morele kostelijke geuren 
doiártrokken 'steenen uit elkaar genomen en 
in den toren gemetseld! 

MAISON DE BONNETERIE 
Buitenhof - Gravenstraat Groenmarkt 

   

OPRUIMING ZOMERGOEDEREN 
EFFECTEN. 

Wanneer gij effecten bezit, 
abonneert u dan op het 

FINANCIEELE DAGBLAD 

Neerlands Koopkracht, 
prijs per halfjaar f 7.50. 

«LEEN DAG een 
belangrijk hoofdartikel; 
eiken dag de vragen, 
van abonne's gratis be-
antwoord; eiken dag alle 
berichten, die voor den 
effectenbezitter van 
belang kunnen worden 
geacht. 

Vreartignitlappoehmataa. 
Eeuw aam Nf bwrimera 

helmednit il, 
r Image. 
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Willem Roelofsen 
Stephensonstraat 48 

TELEPHOON H 2774 

Fijne Vleeschwaren 

Comestibles en Delicatessen 

Venduhuis-„Die Haghe" 

Scheveningache Veer 21 
DEN HAAG. 

Alle dagen gelegenheid ter inbrengen van goederen. 

Velling...810e: Men betaalt 4 pOt. van de tea teekoep 
ingezonden goederen. 

DE DIRECTIE. 

Bene-dame wenscht - 

Viool- en Pianolessen 
te geven bij zich aan _Luis_ of ten huize harer 
leerlingen á f 1.— per uur. 

Brieven ouder Na. 125 aan bet bureau van dit bied. 

MISE EN VESTE 
IS luillet-I5 Aodt ppC°14 

tak1t141(14‘?-\i  ANNA PAULOWNASTRAAT 69, 
Tel. H 1367. 

Familie-Pension 
l.t.. RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 80. 

cREmE EicAyA I het ideaal voor de huid, 
Verkrijgbaar te_Aravenhije: 

Apotheek Or. 11. RAbMkg, 
Lolt Polen 7-7a 

lirhr. 11191LIMEL, 
paard inde 13. 

k. J. R. t. d. 01411 & In.. 
Ersensiarkl 27. 

• K. LETITRE. 
Gruennarki 31. 

Willem Roelofsen 
Stephensonstraat 48 

TELEPHOON H 2774 

` Wijndepot der Firma 

\likli •ALVIW..11 & 1SIVIOVI 
Rotterdam 

OPGERICHT 1832 

F. F. W. van Wijk, Dameskleermaker 
TOLLENSSTRAAT 118. Teleph. 3235. 

Iets Klas Kleedesmakooll. 

Levert gedurende het stille seizoen (tot einde 
Augustus) allo voorkomende kleedingetukken tegen 
verminderden prijs. 

labo de C11111318 „A—wc-E-regentes" 

TélOp. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye. 

SPÉCIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES— ROBES DU SOIR.  

Costumes Tailleur 

taits sur mesure á partir de 11. 95.— 

WILLEM ROELOFSEN 
Stephensonstraat 4-8 

TELEPHOON H 2774 

Pels 

hints 

per 

lá flesch 
f 1.30 

per 

1/2  flesch 
f 0.75 

Rade-

makers 

Haag- 

sche 

hopjes 

in diverse 

prijzen 

ASSAM THEE 
Onderneming Soekamanah Tjandjoer 

zeer geurige Preanger Thee in pakken van 1/2  Kg. 
N.B. Wordt aan huis bezorgd zonder prijaverbooging. 

UA BARET ARTISTDWE 
SCHEVENINGEN. 

DireeEe MAX VAX GELDER.  

Var; 18.31 Juli — Aanvang 830 uur 

Het Wereldstad - Programa. 
MIEZE IIASSMANN 

de beroemde ositscee Chansonnière 
C.11t3IEN VILDEZ 

Vno. Parisienne. 
—LONA "JANNEN- 

die VielaaltigMe KOnatierin 
Gezang  vorteas aos.k o 

as MIME SABENA 
dans ces charmone FleCitant 

Eugime Meneacau. 
OLGA YORDEYJO 

VortragedMinetimin. 
(»BA KINSBERGEN 

Imitaties erfacne Liet.. 
-BARTINES 

Druk acne gemor.. und Parodie.. 
MOERSTER 

Improvisator...enden 
Internationale Chansonnier. 

Aan den vleugel H. DAVIDS.. 
Tirvgiigvbewi.jaerii Loge f 2. -

Ie Rang 0 1.711, 2e Rang f 1. 
Elsetsbespnking nok per Telef. 

119 Seliev. van 10 tot 4 uur. 

Pelale-de Danse, Scheveningen, 
Gebouw Circus Schumann. 
Directie: MAX VAX  GE LDER. 

Tot 31 Juli 1914. 
Van 8 tot 9 uur BAL. 
Van 9 tot p.m. II uur 

Groote Internationale 
Worstelwedstrijd. 
grmnste "worstelwedstrijd 

welke non in Neder/ gehouden is. 
Waarbij: 

Molmend, Wereldkamp. Turkije, 
EX/ kilo. Seoban Sehin, Kamp. 
Asim. Turkije, 102 k. Jimmy Es-
sen, Wereldkamp. Amerika, 112 k. 
Maurice Dern., Wereldka Frank-
rijk, 92 k. German, Kamp. Hol. 
land, 58 k. Aiimlbon, Kamp. Sene-
gal, WO k. Salvador Chevralied, 
Kamp. Frankrijk, 100 k. Myake, 
de gele duivel, Wereldk.Jui-Jitan, 
,8 k. Ai:nooit-9cl, Woreldk.Servié. 
130 k. Constant de Paria, De ge-
vaarlijke worstelaar, Frankrijk, 
124 k. Hannes le Beige, Kamp. 
België, 100 k. Revard le Wa/lon, 
Kamp. Belgje, 105 k. Legerde, 
Kemp. Frankrijk, 100k. Kimme, 
man , buiten

00
gewoon worstelaar, 

Hollend, k. Erikson. Kemp. 
Denemarken, 108 k. Hollrich. 
Kamp. Luxemburg, 120 k. Cher 
vanen, Kamp. Frankrijk, 100 k. 
Salvator, Kamp. Spanje, 100 k. 
Nouwanu,Kamp.Engeland,100 k. 
3r,inewald.Kamp.DuiMelil.,105 k. 

Toegangsbewijzen: Loge (2.20.. 
Stalles 12.50, Heleen f I.— , Ga-
lerij 00.75, Staanplaatsen 0.50. 

Plaatsbespreking dagelijks aan 
1,ot gebouw van 10 tot 4 i00 sok 
per Tel. 21143 Selow. 

Va
w

n 11--12 uur BAL, 
,,bi edv,kg, terselni. 

lende dans spoentliteiten Lego 
f 1.—, Stalles 0 0.50. 14 ,,icon I0.25_ 

M. BLOM JANSEN 

Modes. 
Schenkweg 34. La Haye. 

TEL. 7933. 

Verweegen & Kok  
DEN HAAG AMSTERDAM 

Hoogstraat 23 italverstraat 88-90 

.The lassoratien" 

4 

Bijzondere School 
voor Meisjes. 

Sweelineketruat 22 en 24. 

H. 121 EGEN en NI. SCHROOT. 

lv de eerste en tweede klasse 

zijn plitatseit beschikbaar. 

Schoolgeld f 80. 
De 7tc k la.ise sluit aan liet 

tiymnasiuni . het Lyceum en 

de Drogere Blirgerseholen aan. 

Prospectus up aanvrage vel - 

krijghoar. 

Zoinervaceetatie 

van 15 JULI (01 3 SEPTEMBER. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d Meer, Molenstreet lal 

Teleph. 8004 — Scheveningsche Veer II — den Haag 

DAMES-HANDWERKEN 

aMaseastsewtgem1Wasistsga~ue 

Speciale Inrichting nar het zeekenen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN 

JAC. BENEDICTUS 
Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert 1880 

De nieuwste ...werken voor het moderne coiffure. 

SCHOOLSTRAAT 9 en 11. Tel. 3428. 

Willem Roelofsen 
Stephonsonstraat 48 

TELEPHOON H 2774 • 

BONBONS EN CHOCOLATERIE 

van de eerste binnen- 

. en buitenlandsche huizen 

Do genieten Meningen hebben vijornemeink tot oudergavd onverdeelde 
milatemiehappen en hypothecaire grossen. Bij nalaMesehappen wordt bet 
evenumele risico, aan die +nart van 'o..gen verhoeden, door soes ver. 
zekering gedekt, mreni bij vromen tot zekerheid .trekt en hot onderpand 
ga de unaprakelijkbeid wolvet een dm bypothensalreat ocheldenur ek wao 
deo hypotbacairen enhaldoleohor. 
Jaarverslag en prospectus worden op aanvraag toegezonden. 

Willem Roelofsen 
Stephensionstraat 48 

TELEPHOON H 2774 

INDISCHE INGREDIENTEN 
en 

1111.17IDENIERZWAREN 

OBLIGATIES 
in eoupunesren11000 1500 en f 100, 

tegen den koers aan 100/ 
woeden verkrijgbaar gesteld door: 

0E VADERLANOSCRE BANT 
VOOR BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapiteel 1 millioen gelden) 

's-Gravenhalte, Laan v. breeuwt 23. 

Itt• N,..1”elttaderbe tte..t- ce naruk k ..rij, tiairkere H. 6 92ITN. 
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De schrijfster der Parijsehe brieven, Jo 
Lajoost, is in haar vaderland teruggekomen, 
eo zendt ons deun brief, waarop er nog meer 
zullen volgen: 

De heerlijke Zomer. 

Ik puf, jij puft, hij puft. En zoo ga je 
maar door. We puffen allemaal, 'n enkele 
uitgezonderd, die zich lekker voelt en maar 
liever. met een enkele reis op een Indische 
boot. moest gaan zitten, dan zijn mede-men-
schen nog meer te irriteeren door zijn kalme 
uitspraak, dat ie absoluut niet de minste lest 
van de warmte heeft. Wie duldt in de bitte 
soo'n dwarsprater? We zijn immers allemaal 
even gauw geprikt, zenuwachtig, (en dat niet 
alleen, omdat 't in de mode ie) ongedurig en 
vaak kijverig. • Dat zijn allemaal dingen, die 
nu liensch in de lucht zitten, meer nog clan 
stakingen, eere-doctoraten en wat dies meer 
zij: De zon kaatst schroeiend op ons vlakke 
land, en de humeuren worden er niet beter 
op. Geduld wordt van een antioen, een uiterst 
zeldzame zaak. Waar je komt, in een trein, 
een tram, een winkel, de menschen blazen 
allemaal even benauwd en meenen dat ze op-
luchten als ze zich lastiger voordoen dan bij 
een normale thermometer. In huis zijn het 
de dienstboden, waar je geen land mee be-
zeilen kont. In deo regel tenminste. Makkelijk 
hebben de stakkerts het dan ook niet. De 
meeste mevrouwen sparen ham personeel met 
de hitte minder dan zich-zelve, laten toch 
omslachtig op gloeiende fornuizen koken en 
bakken, daar het personeel er immers aan 
gewoon is, maar zitten zelf in een doorschij-
nende blouse loom in hun tuin te hangen, 
zuchten onder 't oppeuzelen van de warme 
gerechten, maar zouden het toch ongepast en 
ietwat burgerlijk, enfin geen „bon ton" vin-
den, om zich met koude schotels tevreden te 
stellen, en hun dienstmeisjes wat te sparen 
en eens extra vrij te geven. Zoo ontstaan er 
conflicten, standjes, onaangenaamheden, die 
den toestand ál ondragelijker maken. 

De tramconducteur kermt, omdat ie z'n 
"Moedje niet af mag doen, de winkeljuffrouw, 

omdat ee toch in 't zwart gekleed moet ver-
schijnen, de melkboer om de zonnige wegen, 
waar ie met en kar over moet, de sjouwer, 
om de zware lasten, 'Mevrouw, omdat ze niets 
kan doen, de meid, omdat ze [Zich alles moet 
doen, de kinderen, omdat ze nog naar school 

Feuilleton. 
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VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitsch van A. OSKAR KI.AUSDIANN. 

(Nadruk verboden). 

Werner was den middag van den volgenden 
dag juist door de hoofdschacht van de 
.lastins-mijn naar boven gekomen en was 
besig ziek in het mijnhuis te verkleeden , 
toen hem werd medegedeeld, dat mijnheer 
Kersten er was om hem te apeeken. 

Werner haastte zich, gereed te komen en 
trof mi de estrade van het mijnhuis den ge-
heimraad aan met den mijnopzichter Mandlick, 
die bezig waren, de laatste aanvullingen van 

. de mijnkaart te controleenen. 
„Ik kom u afhalen", reide Kersten en 

reikte Werner de hand. „Ge moet met mij 
mederijden, ik heb gewichtige zaken met 
te bespreken." 

Ze namen haastig. afscheid van den opzichter 
en toen het rijtuig zich in beweging stelde, 
begon Kersten dadelijk: 
• „Ik kam helaas alweer met nieuwen arbeid 
bij je aandragen en wanneer je daarover 
weinig bent gesticht, heb je niet beduimel 
ongelijk. .le hebt gisterenavond de scene met 
mijn zoon bjjgewoond. Ik heb van morgen 
mijn huisdokter geraadpleegd en deze heeft 
bevestigd, wat ik gisteren avond reeds ver-
moedde , wat jij en graaf Klister veronder-
stelden, dat main zoon aan tropen-kolder lijdt. 
Gelukkig heeft hij die aflakte niet in den 
ergsten graad, maar toch zijn de woede-
aanvallen beangstigend en moet er iets aan 
oorden' gedaan. De huisarts meent, dat de  

moeten. Enzoovoort, en aoo verder! 't Is een 
ongeluk in de wereld. De tevredenen van 
geest zijn niet meer voorradig, eigenlijk zon 
je kunnen denken, dat ze niet meer bestaan 
of gemaakt worden! 

Wat moeten we doen met dat nare weer? 
Schelden, al doet we het niet welvoeglijke 
woorden, dat spreekt van zelf. 

Schelden op het weer, op de zon, op het 
klimaat, op Holland, waar het d te warm 

te nat • is. Schelden als de zon schroeit, 
schelden bij donderkoppen aan den hemel, 
schelden als het eens een ochtendje gaat gieten, 
schelden op de waschvronve, die je dunne 
japonnen niet gauw genoeg herschapen terug-
brengt. Schelden op de sproeiwagens, waardoor 
je witte linnen schoenen telkene, vddr je het 
weet, vuil worden. 

Schelden op de melk, die zuur is en het 
Meeah, dat niet frisch ~wikt. Schelden, 
op iemand, die onaardig nat den hoek valt; 
omdat ie van de, warmte zichzelf niet meer 
meester is. Enzgovoort, en zoo verder! 

Maar, om nu eens deze , algemeene be-
schouwingen zonder diep-filosofischen onder-
grond terzijde te laten, en op mezelve terug 
te komen, welk menech doet anders, (al maakt 
ie ook nhg zoo veel cirkeltje. en omwegen), 
als ik u nauwkeurig zon moeten vertellen, 
waar ik-aait al niet over gefoeterd heb de 
laatste weken, dan zon de lijst, vrees ik, 
eindeloos lang werden. 

Laat ik ti eggen, dat ik Parijs, na mijn 
laateten brief., al tamelijk gauw ben ontvlucht. 
't Was er niet meer te harden, de straten 
verzakten, auto's verdwenen in de diepte, 'n 
staking bij de poet, de wegen ál voller met 
light meing vreemdelingen, de juffertjes, die 
zich om de hichtigheid, waarlijk aanstootelijk-
sober gingen kleeden, welk fatsoenlijk artist 
houdt dat uit:' We houden wel van de Naakt-
heid, maar niet van de halve bedektheid. Is 
dat niet aandoenlijk moraal-vol ? Maar neen,. 
op dit gevaarlijk chapiter wil ik waarlijk onder 
de gegeven omstandigheden niet doorgaan, 
daar zullen we liever 'n ijsperiode 8001. af-

»wachten: 
Na Parijs heb ik een -weekje gezworven en 

ben toen, heel toevallig, in Holland terug 
beland. Aanvankelijk leek me dat ook lang 
niet ongeschikt, de zomer is bij schilders 
immers ervoor, om buiten Marlies te maken 
en nieuwe indrukken op te doen, nieuwe kleur-
combinaties vast te leggen:' Dat alles wordt 

verandering van klimaat te groot snor hem is 
geweest. De herfst is in aantocht en hée was 
de laatste dagen reeds tamelijk koel, vooral 
op de reis van Genua naar hier heeft mijn 
zoon koud en vochtig weer gehad. Luther 
moet naar het Zuiden. In zijn toestand is het 
niet geraden, hem alleen te laten reizen. Ik 
ben daarom als vader verplicht hem te ver-
gezellen. Ik hoop daarenboven, dat mijn 
tegenwoordigheid kalmeerend op hem werken 

terwijl ik dan tevens kan worg dragen, 
dat de voorschriften van den dokter trouw 
worden opgevolgd. Wij gaan eerst naar Meden, 
am daarna, wanneer het koeler wordt, in den 
herfst naar Egypte te gaan. Ik zal waar-
achijnlijk meer dan drie maanden wegblijven. 
Natuurlijk kunnen de Buchwald-werken ge-
durende dien tijd niet zonder leiding blijven. 
Daarom meet jij, zonder als directeur-generaal 
te zijn aangesteld, mijn plaats innemen. Na 
mijn terugkeer zulle» we de zaken definitief 
regelen, waarbij je als directeur-generaal zult 
worden benoemd. 

Je hebt op die manier uitstekend de ge-
legenheid, het bede bedrijf te overzien en je 
met alles vertrouwd te maken. Wellicht besluit 
je dµ, om -.00k al in het proefjaar, dat je 
bedongen - hebt, nog niet ten einde , liet 
directeur-generaalechap te aanvaarden. Ik geloof 
evenwel, dat Dora Buchwald er heel veel 
voor zon gevoelen, indien • je uu reeds als 
amdenist zondt willen fungeeren." - 

„Laten we hierover liever wiet- praten" zei 
Werner. „In de huidige omstandigheden, nn 
juffrouw Ituehrrald in moeilijkheden verkeert, 
additie het allerminst aan te hevelen, het 
matmet af te sluiten De laak verdient van 
alle kanten grondig te woeden bekeken en het 
is mij niet anden dan aangeaaam , dat ik als  

dan een volgenden winter je winst! Maat o 
waai, 't is allemaal wo makkelijk niet als het 
lijkt. Er wordt dan wel graag en gretig gepocht 
op de zeventiende-emiwsche schilders, op onze 
schilderachtige natuur, op de voor schilders 
bij uitstek geschikte atmosfeer, 'op de groot- • 
heid van enkelingen,' op de waardeering van 
het buitenland, op de belangstellende Ameri-
kanen vooral, Maar!! Laat ik vertellen van de 
nuchtere werkelijkheid, zonder niet Rembeande-e 
geest te schermen of me op Flats te beroemen. 

Een Hollandsche 'schilder met es er achter, 
een vrouwelijke dus, kwam na Parijs in Rot-
terdam terecht, bij kennissen. Wou daar eens 
prettig studies maken. De havens, de boren, 
de rivier, daar zie toch Mi maan schoonheid 
in, er is den laatsten tijd zoo veel e» zoo 
juist op gewezen. Dat trekt aak. En nu mogen 
de Hagenaars graag op het vuile, herrie-
achtige Rotterdam afgeven, daar hebben we 
nu niets mee te maken — ge zult me toch 
toegeven, dat een schilder met andere oogen 
kijkt. Een schilderes ook. Ergo ze vond het 
lang 'niet kwaad, een tijdje in Rotterdam te 
blijven, stelde er ziek zelfs om al het materieel, 
veel van voor. 

Ik aal n maar dadelijk uit de brand helpen, 
en meededen, dat ík de persoon in kweatie 
was. Eu dan moet ik er dadelijk bijvoegen, 
dat het lang Met is meegevallen, al beweren 
de menschen, dat ze hensch al heel vooruit-

eatrevend werden, en aan veel gewend zijn in 
Rotterdam, ja, hun stad zelfs als een aan-
staande wereldstad beschouwen! Noch heb ik 
kunnen merken, dat het Hollandsehe volk 
speciaal eenige beschaving toont in zake schil-
derkunst, of zelfs atavistisch deze zoogenaamd 
nationale aanleg bezit. In Rotterdam niet, en 
elders niet. In Frankrijk hebben weinig een-
voudige menschen z6ii dom er tegenover gestaan 
als hier. Om nog niet te spreken van de nieuws-
gierigheid, bemoei-al-achtigheid , die ze alge-
meen aan den dag leggen, in de stad en op 
het land, tenminste daar, waar ze nu niet 
bepaald aan schilders-volk zijn gewend geraakt, 
zouts bv. in het vrijwel bedorven Volendam. 

Ze kennen noch het Engelsche „'t gaat me 
niet aan", noch liet Fransche, ietwat-onver-
schillige. En zonale dat in Frankrijk meer-
malen ons overkwam, dat een werkman echte 
belangstelling toonde, dat gebeurt hier ook 
eigenlijk zoo goed als nooit. Wel weet ik van 
kennissen, dat de boeren 's nachts hun kippen 
den nek hebben omgedraaid, omdat ze „zoo'n 

nw plaatsvervanger in staat nat zijn, mij in 
alle opzichten te oriMiteeren. Wees er van 
verzekerd, dat het mijn ernstig streven zal 
zijn, n zon goed mogelijk te vervangen', 
hoewel ,ik bij voorbaat overtuigd ben, dat mij 
dit slechts ten deele zal gelukken. Wees 7.00 
vriendelijk, mijnheer Kersten, mij niet in de 
rede. te, vallen. Gij weet even goed als ik, 
dat ik nog slechts een beginner ben. Moeizaam 
aal ik den weg moeten zoeken, welke ti met 
ure meerdere ervaring altijd en onmiddellijk 
duidelijk voor oogen staat." 

„Ik zou je aanraden, de nieuwe projecten 
betreffende de Theresia-mijn te laten liggen 
tot dat ik terug kom en de bedrijfsleiding 
geheel over te laten atm den inspecteur Leuke, 
opdat je den nodigen tijd zult vinden, om 
mijn werk over te nemen. Wij rijden nu naar 
Saarkirehen , waar ik je als mijn plaatsvervanger 
Moet voorstellen... Natuurlijk zal je iederen 
dag, op zijn' minst genomen gedurende een 
uur op het hoofdbureau moeten zijn, om de 
uitgaande stukken te teekenen en beslissingen 
te nemen. Dora Buchwald is je dankbaar, 
dat je- genegen bent, mijn platte in te nemen.' 
Zij ziet eter goed in; dat ik in het belang 
van mijn zoon veedicht ben met Item mede 
te reizen." 

„U behoeft over dii allee geen verdere 
woorden veil te maken, mijnheer Eersten", 
sprak Werner, het spreekt van zelf, zoals 
ik reed.-  aide, dat ik mijn bent zal doen, u, 
ene goed alt in mij» vermogen ligt, te ver-
vangen. Op de Juetinue-mijn gaat allen »aar 
wensch ; volgen+ den landmeter en ook te 
oordeelen naar de mankeert zijn we de moei. 
lijlete plaats ,00rbij. Wij eija de afgedamde 
brandhaard Nagegaan en verwijderen ofte dege-
lijke mem ven die plaat, Ik heb voortdurend  

gek van 'een schilder" niet konden uitstaan, 
en zoo hun domme, redeloose haat bekoelden. 
Dat was in one lieve land. In een weinig-
bereisde streek moet je je meestal als menech 
met de lui heel vertrouwd maken, voor ze je 
met rust laten. Maar in Rotterdam, met de 
wereldestadsche wijsheid is het me vrijwel on. 
mogelijk gemaakt, en dat .Jules Romain van 
„barbaarech Nederland" heeft gepraat, kan ik 

In Rotterdam kijken ze--naar kleurlingen, 
loepen ze met bosjes een Arabier achterna of 
het een wonderheest was, spugen ze naar het 
Delftsche bootje van den Schie.brug af op de 
Amerikanen en jouwen ze vijandig naar iemand, 
die wat anders gekleed is. Tevens is het ge-
bleken, dat me een schilder heelemaal niet uit 
kunnen staan. Een klacht, die ik naderhand 
van 'verschillende kanten heb gekeerd. De en-
opgerciedheid van de straatjeugd ie verbijste-
rend; hoe het komt, dat al die kinderen op 
school geen aasje van gevoeligheid en bescha-
ving opdoen, en dat nog wel in een land 
met een leerplicht-wet, ie me een raadsel. Ik 
hen uitgescholden, uitgejouwd, als ik ergens 
in een hoekje hij het water zat, mijn hoed 

„as of te groot of te klein, mijn neus te lang: 
Kijk, zoo'n kale meid" riepen ze met den 

eigenaardig-luidenden v-klank, en ze probeerden 
de ezel omver te douwen, begonnen één keer 
te spugen en een volgende met paarden-vijgen . 
te boinberdeeren, en daar hielp geen agent 
aan,l of hij moest als een schildwacht naast 
me blijven staan. Dat allemaal maakte me —
of das het ook de warmte? — zoo zenuw-
achtig, dat ik het al gauw heb moeten op-
geved„ Resultaat: dat ik ongenietbaar wao 
tegen, de vrinden, die me zoo gastvrij te lo-
geere hadden gevraagd. Is het mijn schuld' 
Ze t htten me te troosten. 't Is ook zoo 
stikke d, zeilden ze, blijf liever makkelijk bij 
ons i het tuintje zitten, en rust eerst eens 
van P rijs uit. Den kan je overal weer beter 
tegen. En ze legden me dan op een rieten 
stoel n , brachten glazen melk aan, en telt's 
een mpad met gfoote Gelderselie kersen, 'n 
zwak dan me. En toch heeft me doe allemaal 
met Retterdam niet kunnen verzoenen. Want, 
ach,' ach; al schijnt het dan, dat de menschen 
er niet van de schilderskunst houden, ze zijn 
allemaal wo akelig, zoo hevig muzikaal. Ik 
ben er draaierig van geworden. Daar is in 
Parijs mijn vriendin, de violiste, nog niet, 
bij vergeleken! 

gevreesl , dat verbrandigegaseen uit liet alge-
durfde gedeelte" zwade» ontsnappen. Echter ie 
dit niet het geval geweest. Naar mijn ineenilig 
is liet voornaamste gevaar voorbij. Waarseltiiii• 
lijk ie de brand gelducht en zijn geen ver-
brandingsgas.een meer voorhanden." 

„Daar moet je niet al te vut op rekenen 
meende Eersten"; verbrandingsgassen raakt men 
zon gemakkelijk niet kwijt, waar zouden ze 
moeten %lijven ik ben het tetter geheel niet 
je eens, dat de moeilijkste plaats gepasseerd 
is. Ik vijfde mijngang is reeds ten Posten 
gekruist. 

.„Acht dagen geleden hebben we den zeeden 
mijngang al ten erwten gekruist en zonden 
al veel verder geweest zijn: als we niet uit 
de randeteen , waarin het gemakkelijk valt, 
gewelven te maken, in de klei weren aange-
land. Wij moeten daar. ondersteun ineen aan. 
brengen en dat houdt erg op." 

„Die klei zal ons nog heel wat moeilijk-
heden bereiden" meende Kersten „ik geloof, 
dat de kleilagen zich kilometers ver uitstrekken. 
I let komt me 'voor, hot het reatIzeam_eal _ 

, de gangen te Mengden, daar andere de 
ei-instem-tje niet bedrijfszeker wordt." 

„Ik voor mij had wan re» iniderboine sein - 
ijur gedacht" zei& Werner „hoefel zulks 
duurder is, dan eelt ItOliti•omottlICtie. In Olie • 
geval is ijzer mek goedkom er dan metselwerk." 

.,Je M081 de zaak maar uitvoeren,  zonale 
je denkt dat goed ie" verklaarde Kennen. , 

Het rijtuig hield .til vlier liet keereiihni. 
te •Saarkireheii en bermen leidde alerter deur 
de verwekken eau liet hoofdbureau om hein 
aan de verwinnende beambte» voor te menen ' 
ee den mede te deden. dat Wormer lou v,o.e . 
d 188.141 hal vervangen. • 
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lk sleet een paar dagen in het tuintje van 
mijn vrienden. Dat tuintje grensde aan een 
ander tuintje, en dan kwamen er weer huizen. 
De achter-heining was verhoogd door een kun-
stig lat-werk en vernuftig, met wat boompjes, 
had de buurt risk voor elkaar onzichtbaar 
gemaakt. Op een andere wijze echter, wielen 
ze me mekaar toch te bereiken. Met geluiden 
namelijk. En det van den vroegen morgen tot 
den laten avond. Geen moment van kalmte. 
steeds op een of andere Mae Wall Cr muziek 
aan den hemel! 't Ileeff me dol gemaakt, en 
heel de stad, mimi-hien neer, onrechtvaardig, 
doen verfoeien. 

Dat begon 'e ochtends met een mijnheer, 
die een half uur lang zijn keel schraapte, en ... 
om u• geen wonderliji Mekte-gevoel te geven,' 

.ral ik verder maar zwijgen. Dan otn S nut 
een kind, dat études ging trommelen. en on-
veranderd achteraan den hoelmitemarsch ten 
beste gaf. Dan een paar huilende kinderen. 
Vast tien tot twaalf onafgebroken matjes en 
kleden -geklop, wat zich niet zelden 's mid-
dags herhaalde. Dan een thee-visite aan den 
overkant Met een hardhoorige juffrouw, zoo-
dat liet leek of er hevige ruzie was. Dan eens 
echt 'n emirtje yon__nteiden__endee mekaar. _ 
Verder een treesug jongetje, dat om vier nar, 
als ic uit school kwam. de buurt bij Mekaar 
ging toeteren. Niet zelden op datzelfde uur 
reu herhaling van den hochzeitsmarsch: En 
eindelijk 'e avonds! — dan werd het 't aller-
ergste. Een phonola. twee pltonografen en een 
mijnheer met een viool. die bar op volksliederen 
gesteld bleek — dat allen was het kwartier 
rijk! Verboden aan een straat met open ramen 
een phonognief af te draaien. Welke Holland-
sche slimmerltng verzint daar niet subiet op, 
dat ie zijn instrument in tuin of op warande zet"; 

En geen eviond bracht afkoeling, je »Wrat 
wel alles open laten eraan, en geen lichten 
aansteken, en met je handen ovee mekaar 
blijven zitten, om 'n enkel windje over je 'teen 
te voelen. Maar een rustig gesprek hebben we 
niet één avond kunnen voeren. De buurt wam 
inderdaad te oorverdoovend muzikaal! 

Toen ik me eens, horen5dol geworden, be-
klaagde, hebben mijn vrinden, verwonde", 
gesmeed, of den in Parijs liet lawaai Met 
meindig groter war. De vraag was zoo logisch, 

dat ik er eerst liet antwoord op schuldig innen 
blijven. Maar toets heb ik me toch bedacht, 
dat, in welke huur-kamer ook terecht gekomen, 
de drukte me nooit soo'n last is geworden als 
in deze z.g. frinwhe tuintjes-wijk. Dat negerpen 
ze niet, ik geloof zelfs, dat ze 't me eenigazins 
kwalijk namen! Toon ben ik maar, om de 
lieve vrede, om de warmte en om mezelve, 
Rotterdam ontvlucht. 

En nu zit ik op een dorpje, en ben bezig, 
weer nieuwe bevindingen op-te doen. Dat gaat 
eindeloos zoo in liet leven. Ik geloof, dat er 
11000 een eind aan komt. .1Ie »n aan het 
nehilohren nok maar geen eind komt, dan vind 
ik het bene 
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DE MODE. 
Komkommertijd: 

Vn.eselijke tijd voor de dagloladelirij vers, 
— voor de etnetigen wel te verstaan, olie 
geen stol' oneer vinden ron het leesgrage pu-
bliek lino te, bieden en olie toch op hun post 
moeten blijven ; — genoegelijke inseltenperunle 
voor best, die er Van tramkeu hunne fantasie 
ie laten werken. 

Komkommertijd mik in de modewereld. 
Eenmaal het bad- en reisseinen daar en 

alle.. 'kant en klaar '  buitenverblijven, 
garden-perty's, officia-cie en niet-titheicele fees-
ten, dan ie de rost hersteld, — wel niet wen 
1.00 hier! lang, — en bekommert men zich 
verder 1111.1 0111 al de kleerielzorgen. Voor de 
tie.ktenst , liet seinar, wordt is de !troon. 
magazijnen wel gedacht en gewerkt -- (Int 
komt alles terecht! 

't Is Alles heel wettig en goed voor 
hen, die »Iel lichten stap en licht geneert de 
miowevriemilen gaan genieten. maar voor di. 
aeliterbliivere  

{Vaar moet in vn•ile-naam lekroniek- 
sehrijfeter bet »ver lollen, als zij can 11..01i 
Weel, dat er geen hekmg telling meer voor 
lieer Slof km' Y. out fnnanimvren, 

zon haar ofi eenmaal liet ,eetmanen harer 
lezeressen kunnen koster,' 

'Neen, dan ook aan kilt /Mirre» 
im de grenzen ikrer mh naar bleue, le ronden 

rl Mona s, geen ,,o,slange , 
1.k ainds iierroeil ongeput , den Inent 

ron goh 1102 Nel akm 11114 en daar iets 
wetszeen aardig tegel.. dat de »mens vat kar 
ilineerela Intim . 

Daar in lo.v. het .Muurmal Itairts, dat 
Iraq ecu en dader vertelt over het rotsa's, —
kiel voren door alle renurn heen. 

long ziet wed' bei blad, lang lieert toen 
gemeend. dat liet versie m.m. !meeding 11111 
de hnlinmrrhe hoven trio: maar dat bewijet, 
dat urn ,leekt rijm. klaeeieken kende. bene 

geseltiedvars.•lier, mor reine Sjelentow, 
tomit &tel th in ertiogingsstiikkell 111 ile 1110111 
non, dat het gebruik s mi het corset reell• in 
de Midheul ns. 

"Ik. 1; nekselw i•eliriji sr 11,11d0111 spin w 
ee lier 'taille ril al Met de 

,Eenst, dames, dm sim, dal ali 01111 Ier nuts 
begi.51.0  Ins le' •ir.ik met linnen doeken 
oio" I, e b. , ter um t. new el adem 

e bah 01..» rk  ik si el h 'mims.  

ceintuur dragen, dm toch maar een tempen-
taille te hebben. 

Voile hem, had Goalie te Pergamum de 
noodlottige gevolgen van dergelijke praktijken, 
afwijkingen van de ruggegraat en belediging 
der beenderen, geconetateerd. 

,Mager!, riep Terend°, uit, 'zij willen .  
allemaal mager zijp, — sij stroomen van 
mager. Zij willen geen heupen en geen boe-
rem hebben, — zij snoeren zich van boven 
tot onderen in; drie troajee druiven en een 
glas water --dat is haar voedsel. Wanneer 
er bij ongeluk eena eentawat gevulder is, dan 
roepen de anderen in koor: 'Eijk toch eens 
icio'n dikzak! = precie: een ethleet of een 
jonge oliphande • 

In het Rome der keizers bestreden de vrouwen 
het vreesehjke wembonpoint, de vrucht harer 
ledigheid, door baden en maiwage. Men heeft 
mese«en gevonden uit schors vervaardigd, met 
gaten voorzien, waardoor de ~gefleemde 

trek nt e r . met groote inspanning van 
krachten, smalle lederen riemen haalden, die 
zij om het middel der zwaarlijvige dames ,be-
vestigden; en er wordt zelfs gewag gemaakt 
van de vrouw van zekeren consul, voor wie de 
seltors—nog te_zwak sas,. en dinsich in een _ 
teenen kooi perste. Het middel was wreed 
maar afdoende, te oordeelen naar wat Suctonim 
er van zegt. Deze vertelt n.l. adat een jong-
metiech, toen hij zijne aanstaande wilde om-
:amen zich gaten in het lichaam stootte, sold 
scherp waren de ribben!. • 

Die boomnehorr-ersetten waren zeer duur, 
want zij noesten onophoudelijk vernieuwd 
worden; zij bedekten den gehelen romp, de 
dames van toen zouden zeker ten hoogste' ver-
beurd zijn over de soepele ceintuur'', waarmede 
wij 'reden eenige jareu tevreden zijn! Maar 
wie weet hoe gauw ook die weder tot het 
verleden gaan behoor. en dan — men -kan 
nergens voor instaan' 

Honge, stijve coretten — hoge, stijve boor-
den — ten mag ze op een lijn stellen, beweren 
de Itygirninten, die het iel met de menschheid 
meeoen en daarom heeft men dan nu te 
Parijs een ',Lige none la supprension du faux-
cols in het leven ~am -ben bekend jour-
nalist, de heer Verne tekrijft over dien bond 
het volgende: 

• .Wanneer mannen als Anatole Franse, Itoeny, 
Maeterlinek, Rémy de Gourmont en moreel 
anderen met ons den dood der stijve, hooge 
boorden willen, dan is dat in naam der logica; 
want dir meer dan dunne overblijfsel uit den 
tijd van 31. Prudhomme heeft geen reden en 
gent recht van bestaan in een tijdperk van 
flinkheid en lichamelijke renaissance. Wij hebben 
honderdtallen van brieven met instemming 
ontvangen; in dé provinciesteden cireuleeren 
lijsten om steun voor oma zaakje te vragen, —
de physiologen zijn met ons! 

Een onzer gepote keeleperialiteiten deelt ons 
mede .sedert de vrouwen het eoreage zonder 

• opstaande boord in de mode hebben gebracht 
verloren wij vijftig percent v•n onze 
vrouwelijke clientèle...(Zoo'n arme 
dokter! ',De stijve, hoogt boorden veroorzaken 
congestie in het nrganieela 'redigeren drukken 
de hels-ganglis; zij k n enen de aanlei-
dende oorzaak tot de grootste stoor-
nissen der gezondheid zij n ...•  

En de huid-specialiteiten doen daarbij ook 
nog een duit in het zakje t .De stijve boord« 
zeggen zij, ebrentet infectie te weeg, de hals 
van den modernen menrch ie een haard van 
huidaandoeningen, en liet schermen heeft 
slecht, voor dertig pereent schuld aan dien 
toestand... de fasesnol is voor alles verant-
woordelijk. In de oudheid had men de goede 
gewoonte tom eenige der eltoonne en meest 
moodzakelijle npierbewegingen van het men-
«lelijk lichaam onbedekt te laten. Er kan 
niet genoeg rap !tornen weden, hoeveel kwaad 
een hone boord wel doet ...• 

,, En daarom., herhaalt de heer Verne, 
hebben wij de» strijd aangebonden. 

c l ni het °ogenblik., voegt hij er nog bij, 
cie een groep artisten bezig met het zoeken 
naar Pelle oplossing, die ene voormetting van 
de klederen onzer vaderen zal Zijn, — Wij 
Moeten hei resident van bun arbeid afweekten, 
alvorens daarover een opinie te kunnen geven«. 

'bar juist kedaektailiiin gesproken! Vertse 
tu vijfpit echter niet me dal resultaat, want 
31ademoiselle Ihtseane, de bekende en arer 
geliefde actrice van de Coent!die Franeaiee 
beeft hare hulp wiegettegil en als een 1,011W 
van smaak wil ineelverkpli ,111111 de s V er-
betering der Heerenklectlinge clan 
kul er iets »raids voor den dag komen ...., 
dimmen twijfelt niemand! 

1'5 slaan dus groote dingen voor de deur! 
Eigenlijk verwoonden loet mij dat titelt — 

KM goed werkje voor den komkommertijd — 
mg teen meeting beft nitgeneloreven; ,, Welke 
in de hete rhalso rul ij st in ga vomr den man!• 

Namelijk ronden enkel dame aan dit 
reaal,» rs mogen deelnemen. eerste prij:, 
zon men, - ten in het genre te blijven — 
een parelsnoer k 01 uitlunet,, nal, in aan- 
merkilw genomen de pijlsnelle daling, die de 
paratirtizen bezig zijn di te voer n, 1111 volstrekt 
WI zon kolomml ie ode het wel lijkt — 
oor een InsilrarC, CiirVidlei nl r11114111111( Milt ik 

Viiiirsirdlen min Van die 1110:111kge udlc valkien 
le kier., «narem ik niet derf twee..., dat 
de mis» 1.. nitsliiineed ter liewbertintig dee 
Mem. Ihtl.0 toe eventueel.. mise of gure 
peuerdatten heeft etiegedeekt. 

Ln, an lamme weetjes . der kram daarna 
0mikeleprI, 1. 0...erteitmele eelt,  -  

vijf centimeter brede ruche van witte of 
zwarte talk , die van voren over een afstand 
van acht tot tien centimeter wordt afgesloten 
door drie groote van organdi of lint' vervaar-
digde bloemen, — staat lief en vlag bij een 
jong, frisch' gezichtje 

Nog een andere amusante nouvemité, groots 
zijden of satijnen bloemen, geheel plat, die 
in de ceintuur of het corsage worden gestoken 
en die een soort van.taechje zijn, waarin men 
het een of ander miniatuur nuttigheidje bergt, 
een etiketje met parfum, een kwastje met 
poudre de rh

' 
 een ideetje van een zakdoek ... 

Meestal zijn het meen, camelia's, dahlia's 
en chrmantemums in effen of genuanceerde 
kleuren; het onzichtbare taschje sluit met een 
drakemp. Deze zeer origineele fantasie schijnt 
op het oogeublik een waar succes te hebben 
op de verschillende elegante badplaatsen 
Ik ga eens kijken, lezeressen, of die ronder-
bloemen ook op onze Scheveningsehe kust 
bloeien, en vind ik ze, dan beloof ik u 
7,C te zullen plukken!  

lot do I maf Artiol-eu Ossirekert 
voor wein gold. 

Ten slotte nog een reisje van '1 dagen. 
Bet spreekt vanzelf, dat we af en time pel. 
op 'n terrein komen, waar we op een der 

vorige reisjes geneest zijn en voor ~ver dat 
lef geval is, zal ik naar eerre der vroegere 
beschrijvingen 'verwijzen. De omstreken van 
Arnhem zijn evenwel zoo rijk aan afwisseling, 
de we even goed telkens op ,,vreemd gebied* 
konden reizen, maar waar ik op onze vorige 
uitstapjes zeer mooie plekjes heb aangewezen, 
daar gaat het niet aan, die op onze groote 
reis links te laten liggen. 

We zijn dus omstreeks 10 uur M Gelre's. 
hoofdstad aangekomen en daar we' leeg ge-
noeg gezeten hebben, kunnen we er dadelijk 
[link den pas inzetten. Vooruit dus maar: 
links afgeslagen, modes we 't stationsplein 
over zijn, de prachtige singels langs, waar we 
misschien — als 't geluk ons dienstig ie -- 

dr fonteinen 1100g zien opspringen. Maar veel 
tijd tot oponthoud is er niet we, moeten ramt  
den eten nog 'n heiden marseli maken. We 
steken doe krt Velperplein over, de Steen-
straat unie en den den Telperweg langs zie 
21 reisje. tot UP aan den knaporehen weg 
sint gekomen, Die» weg slaan ns in oen 
weldra op den Itozeoilaalschen weg onder 
zwaar geboomte te kropen. SU zullen »e 
Iteitsch geen last lan dc wnne hebben en 

va» de regie» ercliMin.
a 
 ten minste al. 

't loj een enkel heitje blijft. Al spoedig slaan 
e e link» af ilset Monnikenweg op en k kkkkk ra 
lkinkirli .11 kwartier bij de beriweide 
Tafel• er.» plekje, duizenden In iiika land 
hekend. 

1"r penehtaig parionnem ontrolt [kek dal, 
ms ma/. krrnekkni wns hoog Memorie.  

maar ook daar beneden ons, rent — was zien 
over de toppen deelnemen heen en bespeuren 
rechte te torens van Arnhem, linke den Rijn 
en heel in de verte de heuvels bij Nijmegen. 
(Makkie, dat 'n balustrade aan den seilen 
rand is aangebracht, andere zon ik vreezen, 
dat een al te nieuwsgierige kneep naar be-
neden tuimelde, wat hem van aoo'n hoogte 
slecht bekomen zou. Maar ziet, daar even 
terzijde is 'n hellend pad; dat moet even in 
snelle vaart worden afgeloopén. Afgetuimeld, 
schreef ik baset, want tien tegen é., c:Leer 
ze beneden zijn, hebben enkelen reeds kopje-
over gebuiteld. 

En nu weer verder eerst denzelfden weg.  

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijst per regel 40 cent. 

DAMES! 
Overtollige heren k  

binnen B dagen voor goed en 
pijnloos verwijderd warden. 
Behandeling  door kgswhealijje__ 
Dame in gesloten salon. 
Brieven N'. A 127 aan het bureau van dit blad, 

van zooeven terug tot we weer op den Rozen-
daalschen weg zijn aangekomen en dan dat 
sterk klimmende pad op, dat ons in ongeveer 
211 minuten bij 'n aardige uitspanning: de 
,Geitenkamp. brengt. Wat heeft de jeugd 
onderweg genoten van 't gezicht op dat golvende 
landschap, hier en daar met donkere denne-
bosebjes getooid, en hoe lekker smaakt nu 'n 
glaasje melk, als ze daar in dien lommerrijken 
tuin hebben plaats genomen- Maar och —
wat weten ze nog P1111 vermoeidheid, de dag 
is pas begonnen en motwelijke hebben ze dan 
ook zich met 'n koelen dronk verfrischt, of 
de schommel en de ,rips zijn in beslag ge-
nomen en 't kont heel Wat moeite, de jeugd 
van dit heerlijke plekje geheid te doen nemen. 

Nu dien hooggit berg op, daar vlak voor 
oe, 't lunch door, 't landpad over en — daar 
zijn we 'bij Bronbeek. Zie 2' reis). 

Als we dat gebouw bezichtigd hebben, in 
't zeker al gauw tour geworden en daarom 
met den tram terug, die vlak voor Bronbeek 
ogillimidt en ons in lot minuten voor slechte 
it centen per persoon midden in de stad brengt, 
waar we nu gaan middagmalen, 

Middags maken we per boot een tochtje 
naar de IVenterbouring, reeds in de I. en t' 
reis beehreven en ante twijfeld zal 't vroolijke 
troepje 's avonds spoedig in alsen zijn, al, ze 
ik reisacne bedden hebben opgezocht. 

Als we den 2.. dag vroeg ontbeten hebben, 
trekken we er weer lustig dp le, maar — 

,' gaan ver weg en nemen daarom eert de» 
new naar t histerbeek. We rijden door tof we 
aan 't 'Meel ,Schoonoorde gekomen zijn én 
MI Zal 't op de heeneu aankomen, kinderen! 
Flink opgemarcheerd, 't dorp door, de hellende 

!straten af, tot we den Rijn in 't gezicht 
Ikrijgen en langs 'n heerlijk lommemehen weg, 

I voorbij de ,,Duno• ten slotte het kasteel 
iltoonerth bereiken, het doel van onzen tocht. 

Wat moet dat 'u eigenaardige gewaar~rding 
hoor onze kinderen zijn, wanneer ze dat oude 
kasfeel binnentreden, dat daar nog grootendeels 
Zoo ligt als voor honderden jaren! Jammer 
genoeg heeft het geruite» tijd ten prooi ge-
staan aan weer en wind en liet men 't schandelijk 
vertraarloozen, zoodat het ten slotte zelfs 
gevaarlijk werd, het te bezichtigen. Thans 
evenwel is 'T geheel gerestaureerd en heeft 

men nog veel behouder), wat inderdaad de 
moeite van hei bezichtigen waard is. Hoe 
griezelig zullen ze die folterkamer vinden, 
waar  de geur der siiiiUn door 'n wtralied 
venstertje binnenkwam en 't water zichtbaar 
was, maar waar de arme gevangene honger en 
dorst moest lijden. Hoe duidelijk krijgen ee 
hier idt,e van die hoogt., voor me ram 
ongesellige hallen, sombere woonvertrekken, 
waarin wij ons stellig niet op !Mae plaats 
Minde» lervoelen. En wat zulle» die verschil-
lende mapem en krijg:weren-Mingen tee een 
aantal vragen aanleiding geven. 

kie tijd vliegt om en Wr knort,a ons haasten 
rang tegen PliCilatild.user in de 'and enig • 

te zijn. 
Na drik alen gaan ar ramt naar sousheek 

are I. Reisje , waar oe 't hertenkamp, den 

. s. 
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genoten vijver, de watervallen en de grot be. 
kijken en misschien wel even op den uitziekte-
toren -klimmen, waar - we over de geheele stad 
heenkijken en de voornaamste punten na de 
omgeving in oogenschouw kunnen nemen. 

Nu gaan we verder den Zijpschen weg op: 
'n heerlijke wandeling op een lommerrijken 
weg met nu en dan 'n kijkje in een donker 
bedek. Ziet eens, hoe aardig dat huisje daar 
in de hoogte ligt! e Devergnkle Spijkers staat 
er boven, maar 't is niet om dat huisje, dat 

we even stil staan. Krimt even mee, hier links 
af, enkele schreden slechts . ... Wel, wat 
zeg je van die 2 bomen? klad je wel gedacht, 
dat er nog zulke reuzen in ons land groeiden? 
Hoe oud randen die wel zijn? ,  Honderden 
jaren, hoor! daar kan je verzekerd van wezen. 
Ah die eens praten konden, wat zouden ze 
veel te vertellen hebben. 

Nog een kwartiertje gemarcheerd en we 
zijn bij 'n prachtige uitspanning gekomen: 
.Klein Warnsborn e heet ze. 

In 't park van 't kanteel eseesaion 

Hier zullen we een poosje rusten, wat na 
soo'n lange wandeling ook wel noodig is. 
Lekker zitten, niet waar? onder zulke hoogs 
boomen en wat is het hier stil en rustig! 
Zoo nu en dan ratelt een wagen over den 
weg of snort 'n auto ons voorbij of peddelen 
eenige fietsers den tuin langs, maar heet 
druk is 't hier niet, we zijn al te ver bieden-
de stad. 

'regen ti uur etappen we op, nemen nu 
voor de terugreis den Bakenbergschen weg en 

komen dan, noodra we de stad ,rederen, aan 
't eindpunt van 't tramnet, waar we dus 
voor enkele centen. werr binnen in de stad 
kunnen komen en vermoeid van den langen 
dag ons hotel opzoeken, een boterhammetje 
eten e» dan gauw onder de wol kruipen, In 
't droomonland Men de kinderen dan nog eens 
*oer de ridder, in hun sombere kasteel., 
gaan ter hrrtejaeht of springen over leken, 
rollen kink. dir plan YIL — zit 
kun bed. 

Eindelijk de derde, de laatste dag! Nu 
gaan we nog verder van knie, maar vandaag 
mallen we er ons gemak Wat van nemen 
weinig hopen, veel Memmen of sporen. Eerst 
wandelen we tot Bronbeek: om de goedkoopte,. 
zie je, want vandaar tot Velg kost het maar 
6 centen met de tram. We stappen daar dus 
in den selectaischens en trammen tot de 
Rosendealsche laan. Flink opgestapt, zijn we 
binnen een half uur aan 't krinkel Rosendaal.. 
Wel kunnen we dat kasteel niet bezichtigen 

('t wordt bewoond!), maar dat is niet zoo 
erg: we hebben gisteren pas zoo'n onderwet: 
eche burcht gezien

' 
 maar hier is wat anders 

te bezichtigen. bader geleide van 'n boseh-
wachter gaan we het groots park in, dat 
rondom dit kasteel ligt. Hier is pret te maken, 
kinderen! Zoo ongemerkt leidt de man ons 
naar 'n plekje, waar hij ons stil laat staan 
en dan wat gaat vertellen over dat oude 
kasteel en wie daar al zoo-  gevangen heeft 
gezeten. Maar eensklaps ., wat is dat? tl 
wee, we stniven uit elkaar, de meisjes gillen 
het uit :ode jongens springen inkje-herakte en 
allen hebben schik voor tien. Wat ie er ge-
beurd? Die oolijke bosehwachter heeft op 'n 
verborgen knop getrapt en nu springen plot-
seling uit honderden gaatjes fijne waterstraaltjes 
omhoog, dit,  ons aardig nat maken. Wel 
mogen • ze die dingen e de Bedriegertjes,  
noemerr! 

Nu voert de man ons verder 't park in en 
hij zal ons naar Zwitserland brengen, zegt 
hij. We kijken wel wat ongeloovig, maar 
jawel, daar gaan we al naar beneden, langs 
smalle paadjes, voorbijkleine beekje.: prachtig, 
prachtig mooi: Zwitserland.•• noemen 
ze dat. 

Hé , hier moeten we even rusten en goed 
om ons heen zien zulke plekjes hebben we 
niet veel in ons vaderland. 

Vooruit maar weer, kinderen, ons wacht 
nog een pretje. Zie je die brug daar? Vreemd 
gemaakt, hè? Allemaal losse plankjes naast 
elkaar. Loop er eens over, maar — pas op 
hoor! Vlug, als je blieft, heel vlug, want 
anders tuimel je eraf en ga je kop-je onder. 
.ia, ik dacht het wel: de meisjes durven niet 
recht en zelfs enkele jongens blijven aan den 
kant staan. Maar die anderen? wat hebben ze 
een ptt? Met moeite krijgen wij ons troepje 
weer voor de afreis bij elkaar en nu mar-
cheeren we weer naar Velg, om vandaar met 
den stoomtram naar Steeg te gaan. 

We zullen vanmiddag ons warm maal 
maar in den steek laten, andenewordt het 
te duur. 

Dus.  eerst in de Steeg de meegenomen bo-
terhammen opgepeuzeld en dan de beroemde 
Middaehter Allée doorgewandeld, om ten slotte 
in de sOnzalige Boterhens onder 't dichte 
loover heerlijk uit te rusten. 

Voor we eraan denken, is 't tijd om terug 
te keeres en noode scheiden we van dat 

heerlijk oord. Met den, locealtrein sporen we 
naar Arnhem terug en komen juist op tijd. 
aan 't groote station, waar we in 'n anderen 
trein plaats nemen, die ons weer naar huis 
terug zal brengen. • 

iliehoef ik nog te zeggen, dat soo'n drie-
dammeh uitstapje P. geheurtenie is in liet 
leven der kinderen, die ze nooit mallen ver-
geten'r Wat zullen ze nog erken deerne ener 
dat heerlijke rei.je -preken! 

VOOR MOEDERS. 
In een luiermand komen heasch niet alleen 

luiers te pas. Ik heb nu al eens over boeken 
geschreven voor de luiermand = mooie platen 
zouden daar, ook heet in kunnen, dankt me. 
Wat is hartverkwikkender voor de aanstaande 
jonge moeder, den een gekleurde plaat, zooals 
ik die bijvoorbeeld van een lieve uiige vriendin 
kreeg in mijn luiermand: The greatest thing 
of the World? 
. Het stelt voor een bedje, waar een heerlijk 
blozend kind koninklijk rustig te slapen. ligt. 
— Twee jonge ouders buigen sick er over 
heen, en op hun gezichten ligt al de glanzende 
stilheid van hun geluk. 

Maar wat in de luiermand ook zoo best 
van pas komt — 't is een vulpenhouder. 
Waarom sou een Jtraainvrouw niet .reis een 
briefje )sphrijima ? Voor een bedtafel heeft de 
gelukkige Papa natuurlijk al gezorgd, en 't 
is zoo vervelend, om al de negen, of veertien 
dagen, uit te wachten, eer je kan gaan be-
danken voor de taarten en de bloemen en 
het toegestuurde moois. 

Ik len een long Irrouwtje,.à --tiatf  
twee in den nacht haar kindje kreeg en toen 
na een paar uren- slaap 's morgens om half 
zeven haar moeder een gedInstreerden brief 
schreef over de gebeurtenis van dien nacht. 
Het kindje had bijzonder veel en zwart haar, 
en de jonge moeder teekende het voor Groot-
moeder uit, precies gelijkend op Piet de 
Smeerpoets. Of ze het met een vulpen gedaan 
heeft, weet ik niet, maar 't zoo erg gemak-
kelijk geweest zijn. 

En welke gezonde kraamvrouw zou er niet 
naar verlangen, om den vierden of vijfden 
avond de afrekeningen met het personeel te 
hervatten, en het invullen der huishoudboekjes? 
Misschien komt de vulpen haar te pas bij het 
invullen der inteekealijsten, welke vele PET-
eelsigingen voor zuigelingen- • kinderver-
pleging haar toezenden. 

.Een dankbaar hart geeft dubbel.,„ 

MATER CONITA. 

MUZIEK. 
• 

Polenblat. 

De naam Nedbal waarborgt wel een loonender 
taak voor den verslaggever op muzikaal gebied 
dan het openingsstuk van Braun. 
De kunstenaar uit het Bo-
heemsch strijkkwartet toont hier-
in, een zoon te zijn van het Meest 
muzikale ras, want zijn muziek 
doorstroomt een gloed en sen-
timent, die haar als spontaan-
muzikaal kenmerkt. 

Ze is één met de kleurige, 
fleurige aankleeding, roet de licht-
bewogen, gepassioneenle figuren 
erin, met het romantisch gege-
ven. Er wordt veel gedanst, 
zooals zulks in operettes ge-
bruikelijk is, en de dansmuziek 
is friseh en vurig, weelderig van 
klank met vloeiende wals-wijzeel 
daartusschen. 

Nedbal weet te schilderen en, 
zonder zwaar op de hand te 
woeden, weet hij een fijn ta-
freeltje, gevoelvol te omlijsten. 
We denken aan het stemmings-
volle orkestrale tosselienspel, als 
Helena, het pseudo-huishoudster-
tje van den lichtzinnigen graaf, 
hij het spelen van de aart.-
vaderlijke klok opstaat, om weg 
te gaan tot den volgenden mor-
gen, en non de ontwakende 
[eedere gevoettna van den graaf 
opschort. Alleraardigst gevonden 
en in zijn eenvoud zeer sprekend. 

liet heele stuk is trouwens 
ook met aardige tooneeltjes, vaak 
zeer schilderachtige effecten te; 
weegbrengend, zoom Is liet begin 
van de t acte: liet groepje 
spelers, opgewonden dobbelend in hei Inni,. 
resque vertrek van liet poolsche landhuis, die 
zich door niets van de wijs laten brengen, 
zelfs niet door het inbeslagname: van hun. 
tafel en stoelen. 

In 't kort is de intrigue deze jonge 
liaranski heeft door zijn lichtzinnig leven zot, 
veel schulden gemaakt, dat iel te zijn landgoed 
in beslag wordt genomen. Zaremba, een vriend 
zijns vaders, wil hem redden en denkt erover. 
hem zijn dochter Helena tot vrouw-  te geven. 
Daar hij echter hooghartig weigert, ziek voor 
geld te verkoopes en baar niet eens wil leergin 
kennen,' haalt hij zich de toorn van Helena 

-op besluit, zich= te wieken. Als 
huishoudster zal zij trachten, de zaken op bet 
goed neer in orde te maken en, als liet haar 
dan gelukt is, Itaranski aan zich te verplichten. 
zal zij ziek als Zereinba's dochter lekend maken 
en weggaan. !let gelukt haar, de slechte 
vrienden worden weggeetiard, er woelt ijverig 
gewerkt en als de oogsttijd daar t., behoeven 
de schuren, ditmaal niet leeg te blijven. I ;ren 
wonder, dat de jonge graaf zijn knap huis• 
hoildstertje leem dort ..n liet' krijgt mik geen 
wonder. dat t lelena 'baar la raSkplannen ergreg. 
omdat Ihiranski os i, met tan sereh[ is. Eind 
gord, al goed. 

mlere k rach ren krt grarinrhap maaktra 

dit keer han debunt Behalve kalmen komiek, 
die onverbeterlijk was, hoorden we Spielmann, 
de 1' tenor, die, daar er in deze operette 
werkelijk te zingen valt, gelegenheid had om 
kennis te laten maken met zijn helder; flink 
geluid. 

In. Noo Leffler leerden we een zeer aparte 
actrice kennee Eenvoudig, bijna niet ge-
schminkt, niet gekapt, geeft ze bijna den in-
druk, alsof ze niet in de operette thuis hoort, 
maar haar zingen, haat levendig actieren, haar 
sfeschee manier van dansen, leerden wel anders. 
Daar is iets' teer aantrekkelijks in haar persoon, 

-als ze met haar gevoelvolle stem, haar levendige 
bewegit

'  
egen haar open gezicht, de waarheid 

zegt tegen haar heet en meester. Soms klonk 

INGEZONDEN Mgl.VDEELINGEN. 
Prijs per regel 4(1 cent. ' 

• . 

Modelhuis SWEELIIICK. 
Sales-, Eet- en Slaapkamer- 

Ameublementen. 
Tapijten - Gordijnen - Bedden. 

Kantoor- en Serre-meubelen, 
Stoffeerderij & 

Behangerij. 
danbenelend, 

Jot-i. J. RIJPSTRA. 
46 Sweelinckplein 46, Den Haag, 
haar stem ietwat zwak, voor wie niet dichtbij 
het toneel zat en hare bewegingen waren wel 
eens wat erg druk, doch dit was niet in staat, 
den sympathieken generaal-indruk te ver-
zwakken. Eveneens goed, doch zeer druk was 
Minne Eraan., die overigens een buitenge-
woon pittig persoontje ie. Alfred SchlOmer, 
die we reeds in een kleine rol zagen, was, 

mooi gegrimeenl, een voortrellidijke zelfge-
noegzame lanelgoedbezitter, die veel met zb-li 
zelf en zijn diplornatisdie talenten op heeft. I let 
nig) van hein met [tronie en Helena z eek kin 
sin Iliplumate was zeer komisch en had he-
grijpelijkern ijs veel succes. lie kleine rollen 
waren ook in goede lianden.• ' A . 

VROUWENSPORT. 
Tenniawedatrijelen te Hilvetauto. • 

Nationale kampioenmehappen. 

wedstrijden uitgeschreven door den Neder-
!etnische., lanntennishond om de nationale 
kampioniseliappen . werden ook dit jaar weer 
iii verschillende plaatsen gespeeld en wel de 
heerensingle en hemen doolde in Ainsterdanti 
op de nieuwe lianen in het ntatinne ril de 
dames-single, mixed-duidde 
van .Inli in llil,V,11111 ill) de banen 
ren de 'lil ver.re,clie lou tennisclub. • 

I h honkten,  ,aii kanipioenselia 
van .1 tt Ia waren voor de daines.single me- 
juffrouw . illi11111,111, 

. tij, gunnende met mij. I.. biljart en nused• 
double ms-j. t . sa» bres 11111.$•t 11..11 ikérr .1. 
Wij.1111111. Hei ...heel nimmer dat i sas,  
,kir gine nporrklren dit jont aan dr tnlonalto 
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deel konden nemen; zij werden doorverschil-
lende omstandigheden hierin verhinderd, zoodat 
hare titels zonder tegenstand van hare zijde 
op anderen zijn overgegaan. De oenige dame 
dient in aanmerking kwam om liet kampioen-
schap te winnen, was mej. Everts die dit dan 
ook gewonnen heeft. wij gelooven trouwens 
dat al hadden de andere dames medegespeéld, 
de overinnino toch aan hare zijde genëest 
zon zijn,daar 'de eeltige llollandsche speelster 
waar zij vroeger moeite mee had, mej. van 
Ronnunie was, en deze is dit inar zooveel 
minder getraind dan andere jaren dat we niet 
denken dat •ze tegen mej. Everts kans van 
wannen gehad zou flebbege  Nu behaalde de 
laatste echter zonder moeite de overwinning 
daar onder de. mededingende dames geene haar 
waardige tegenstandster .aanwezig was. • 

Voor de dames-single hadden zestien dames 
ingeschreven. Behalve deze wedstrijd mn liet 
tainpieenschap werd er nog een troost-wedstrijd 
gespeeld door de dames die in de eerste 
ronde dadelijk uitgespeeld, waren: hierin werd 
de overwining behaald door met E. Alting 
Mees te 's

n
f ; ravenhage. • 

De dames-double. waarvoor vegen paren
hadden ingeschreven, werd gewonnen door de 
dames 1.. Evert, en .3. Blom beiden van Ílil- 

Ile inixed-double werd gewonnen door mej. 
I.. Everts, Hilversum met A. Diemer Kool, 

ravenhage , zoodat mej. Everts in alle 
drie de nummers het kampioenschap voor 1914 
behaalde. 

Verdere uitslagen van de wedstrijden zijn: 
Dames-single kampioenschap van Nederland. 
1-w ronde mej. S. Boom, Amsterdam, cl. 

jonker. van Kretschmar, 1- trecht , u-2, 
:3-0, ; mej. A. Blom, Ililwersum , sl. mej. 
II. (inselman, 'itetiravenhage t3-I, 6-1. • 

Jonkvr. E. berg, Hilversum sl. mej. A. van 
Vliet , 's-iraeenhage 01, 6-2; mej. II. Wij-
nands, Amsterdam s.11. mej. 1.. Onnen, Universum 

01-1, 01-1 mevr..1. Stroittek-1 'onds, I trecht 
sl. mej. N. de .loncheere, Dordrecht; 0-111-3; 
mej. S. Cruys, Hilversum cl. mevr.' M. Jan- 
nette II Amsterdam, , 6-3, 6-1; 
mej. .1. Dubourcii, msterdam sl. mej. '1'. 1351pm 
Amsterdam, 0-7, 5-7 7-5; mej. 1,. Everts 
sl. lnej. H. A hing Mees, Dravenhage, 01-2, 

2' ronde 
Mej. A. Blom, Hilversum sl. mej. S. 'loom, 

A noterdam, 0-3; inej..1. Dubouren, Am- 
sterdam sl. jonker. E. Berg, Hilversum 511,  

0-0; mej. L. Everts, Hilversum sl. mej. II. 
Wijnandts, Amsterdam 6-2, 6-1 ; mej. S. 
Cruen, Hilversum cl. mevr. Stroinck.Conds, 
I 'trcht 11-3 ii-N. 

ronde: 
Mej. A. Blom, Hilversums]. mej. S. Cruys 

Hilversum 0-9, 6-0; mej.L. Everts, Hilversum 
sl. mej. .1. Daboureq, Hmsterdam. 

Eine]: 
Mej. I,. Everts, Hilversum sl. mej. A. Blom 

Hilversum 6.1, 6-3. • 

Troostmedstrijd, j" ronde:  
Mej. L. Oenen, Hilversum sl, mej. M.--(C 

loncheere Dordrecht SP 3, 04; Jonker A. van 
rettichmar sl. mevr. M..lannette Walen-Roger 

Amsterdam 7-5, , 6-0, ;mej. A. van Vliet, 
'sf iravenliage cl. mej. H. Gijselman, 's-Gra• 
venhage 6-2, 6-1; mej. R. UHing Mees, 
's-G ravenhage, sl. mej. T. Boom, .Amsterdam 
0-3, 01. 

23' ronde 
Mej. le Onsen, Hilversum st jonker. A. van 

Kretschmar titrecht , mej. 12.  Atei”g  

Mees, 's-Gravenhage cl. mej. A. van -Vliet 
's-Gravenpage 0-3; 6-2. 

Filmt 
Mej. H. Alling Mees, 'sf iravenhage sl. mej. 

I,. t Innen, Hilversum 6-1, 6-1. 
Dames-double kampioenschap van Neder-

land,. 
'le ronde 

Mevr. E. I 'rolt de Kuyper en 4lej. A. Ver-
heelt beiden Bussum, cl. mej. I.. Hassehman 
Zoeten en mei: ( '. van de Wall Bake Hilver. 
sum 5-7, 0-1, 10-...Alle anderen bije. 

" ronde: 
Mej. 1.. Evertsen en mej. A. Blom beiden 

Hilversum, sl. mevr. 31. Jannette Walen-Roger 
Amsterdam en mevr. .1. de Neve Droger Helder 
01-3, 6-1 ; mej. P. Hein] Hilversum en mej. 
.1. Duboureq, Amsterdam sl. mej. M. Onnen 
en mej. 5. Pont, beiden Hilversum 6-3, 6-4. 
mevr. ( roll de Kuyper mej, A. Verboek beiden 
Bussum, cl. jonker. E. Berg, Ililyersum en 
jonker. V van Kretschmar, Utrecht 0-2, 6-1; 
mej. S. Boom en mej. T. Bodenburg Hel-
Mand, beiden A tnsterdam cl. mej. R. Alting 
Mees en mej. 11. f iijselmati, beiden 's-Graven. 
hage 4-5, 6.3, St•ti----- 

3" ronde :  
Mej. T. Everts en mej. A. Blom, beiden 

Hilversum, sl. mevr. E. Croll de Kuijper en 
mej. A. Verbeek beiden Bussum 6-1, 6-1; 
mej. 1'. helm Hilversum en mej. .1. Dubourcii 
.3msterdain , sl. mej. S. Boom en mij, T.  

Bodemburg Helmond beiden Amsterdam, 
6-9, 6-0. 

Einal 
Mej. 1.. Everts en mej. A. Blom, beiden 

Hilversum, st mej. P. Helm Hilversum en 
mej. J. Duboureq Amsterdam 10-8, 0-0. 

De wedstrijden waren, zooals trouwens altijd.  
in Hilversum zeer gezellig; voor(de dame; die 
van buiten af kwamen, was

' 
 dank zij de gast-

vrijheid van verschillende Ffilversnms 
milie's voor logie's gezorgd, terwijl de gasten 
ook buiten de wedstrijden aangenaam bezig 
gehouden 'werden. 

11. 

KAPCONCOU111/A. 
Op het gehouden Kapconcours met Haarwerk-

tentoonstelling Zondag 19 Juli 1011 gegeven 
ter «ere van het 10-jarig bestaan der Neder-
landsche Kalipersvereeniging, behaalden onder-
staande kappers de navolgende prijzen 

Concours Modem Kapsel verplicht ondulatio 
Marcel. 

lwe prijs, D. Kleef den Ilaag, gouden 
medaille en zilveren lauwerkrans, (wisselprijs) 
met diploma. 

2" prijs, S. Neustadt Jr. Amsterdam, 
zilveren medaille niet diploma. 

3ot prijs, J. Henemans, bronzen medaille 
met diploma. 

Concours Modern Kapsel zonder ondulatiot 
Marcel. 

I oe 'prijs, H. Schoenmakers Venlo, bronzen 
edaille met diploma. 

Contour Stel Kapgel Louis XVI. 
1" prijs, P. (levers Breda, gouden medaille 

met diploma. 
21  prijs, D. Kleef den Haag, grodte zil-

veren medaille uitgeloofd door den Burge-
meester van Arnhem, met diploma. 

Tentoonstelling Moderne Haarwerken. 
1-° prijs, D. Kleef den Haag, groot«, 

gouden medaille met diploma. 
2 1  prijs, M. Leijger Rotterdam, groote 

zilveren medaille met diploma. 

Kunst Haarwerken. • 
D'e prijs, J. Dufrenne 'Arnhem, groote 

zilveren medaille met diploma' en zilveren 
«erekruis. 

2' prijs, 0. Bozua den Haag, zilveren 
medaille met dtplinna. 

ADVERTENTIËN. 

REISBELASTING. 
Geen beter middel zijn reiagenoegen 

te verhangen is er dan de wetenschap, 
dat ge anderen doet genieten. Als 
gij uw reisbudget opmaakt, pat er 
dan 1 of 1 pet. bovenop, die gij nog 
voor dan aanvang der reis overmaakt 
aan de Veremniging Belet:mins-
Hug. Opdat als gij u verpoost ook 
ergens een moeder de kracht en de 
opgewektheid herkrijgt, om weer dat 
te pijn voor haar gezin, wat zij zoo 
gaarne zijn zon, een vader weer--
ateat wordt gesteld den kost te ver-
dienen voor de tijion. Wie helpt 
hiertoe mede en pende zijn bijdragen 
aan een der ondergeteekendzn. 

Namens hel SanCornieé: 
Mevr. S. VAN HOUTEN—ma, HA 

Mej. 04. 
L. v. Nieuw 0.-todje 4. 

Mej. Ilif.JENTINK, Stadhooders1.54. 
Mevr. L. CRAMER-Wrrra E6C110C, 

Jan Pietersz. Coenstraat 10. 
Mej. C. LAGE, Zeestraat 9S. 
Mej. H. SWEEMER, Obree htstr. 7. 
Jonk. H. ROCK. Javastra. 10. 
Mevr. A. ROLAND—G...ea, Vio- 

leoweg R bij de Wittebrng. 

Kunstzalen d'Audretsch 
Hooge Wal '16e, den Haag. 

TENTOONSTELLING 
Beeldhouwwerken van 

Mej. E. VAN DANTZIC 
en  

COLLECTIE OUDE_SHAWLS. 

Kunstzaal Art/ 
Palace Hotel Scheveningen. 

TENTOONSTELLING werken 
P. B. NANNINGA. 

BATIKWERKEN door 
Mevr. Ag. Wegerif. 

Poppen van nthe Kruse. 
DAGELIJKS GEOPEND. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorneen werkzaam bij Schmidt v. d Meer, Molenstraat 16) 

Teleph. 8004 — Scheveningsche Veer 11 — den Haag 

DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inrichting voor het veekenen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN 

ANNA VAN DER HORST 
Anna Paulownastraat 31. Telef. 3371 

KAPSALON VOOR DAMES EN KINDEREN 

Prijsvermindering van Hoeden. 

F. F. W. van Wijk, Dameskleermaker 
TOLLENSSTRAAT 118, Teleph. 3235. 

late Klas Kleedermakeril. 

Levert gedurende het stille seizoen (tot einde 
Augustus) alle voorkomende kieedingstukken legen 
verminderden prijs. 

Eerre dame ivenscht 

Viool- en Pianolessen 
te geven bij zich aan buis of ton huize harer 

leerlingen à f 1.— per inw. 

Brieven meier Ne. 135 aan het bureau van dit blad. 

Oranje Abrikozen en Morellen. 
ORANJE ABRIKOZEN NO stuks f 1.35, 100 stuks f 2.—. 
MORELLEN 3 Eg. t 470. 5 Kg. f 2.50, 10 Eg. f 4.30. 
PERZIKEN 35 stuk f 2.80, 50 stuks f 5.—. 

Na 'ontvangst van postwissel verzenden 

Gebr. SERUMS, Vruchtenhandel, ZETTEN. 

JAC. BENEDICTUS 

Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert 1880 

De nieuwste haarwerken voor het moderne coiffure. 

SCHOOLSTRAAT 9 en 11. Tel. 9426. 

A. C. H. JANSEN, 
Aert v. d. Goesstraat 37. 

Teleph. -Schel.. 495. 

a_ 

KANTOORBOEKHANDEL. 
Reismanden, Reiskoffers, 

Reistasschen, Veldflesschen, Drinkbekers, 
Sterke Schoolkoffers vanaf f 

Maison D. KLEEF. 
DAMESKAPPER EN HAARWERKER. 

Lange Voorhout 82, den Haag. 
Kapconcoura en Haarwerkten 00000 telling 

te Arnhem Zondag 19 Juli 1914 

behaalde de volgende bekroningen: 

MODERNE 00IFFURE MET ONDULATION MARCEL: 
late prils, gouden medaille en MI  

lauwerkrans (~ meerprijs). 

.IIISTORISOH KAPSEL, 

i, 

 
2de prils, r. 2111/0000 medaille boden 

door d n Burgemeester van Arnhem. 

MODERNE HAARWERKEN, 
~agoog.% gr. gouden medaille. 

ALLE MET DIPLOMA. 

Mejuffrouw, E. STORT 
Gediplomeerde voor ademgymnastiek 

en Zweedsche Gymnastiek 
(Melkode J. v. OLDENBARNEVELT) 

's-Cravenhage — Daguerrestraat 36. 
Nieuwe methode ter behandeling en genezing van ketarrhen 
der longen. der bronchien, van tanthmai  hartlijder alsook 
van orheeve en gebogen houding; ter verkrijging von 
een mooien lichaamsbouw door ademgymnastiek in verband nerf 
Zweedsche gymnastiek Kerperkultn, 

Deze methode ie door artsen aanbevolen. 

Privaatlessen.koor leerlingen. Klassikaal ouderrisk( eek voor kinderen. 
Spreekuur dagelijks aan 1-9. 

11 
PERKEO" 

Reisschrijfmachine. 
Speciaal gemobila voor 

Danses-gebruik. 

Licht en Elegant. 

PRIJS Ir i25. . 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Mardi graai. en praat gopleals1 

EFFECTEN. 
Wanneer gij effecten bezit, abonneer u dan op liet 

FILIV.ELIGCM:11:111EL.111 

I‘TMEFt.I._EA_NTE)151 KOOPKRACHT, 
Prijs per half Jaar f 7.50. 

ELKEN DAG een belangrijk hoi.ddartikel: eiken dag de vragen van abonnéls 

grati, beantivoord: eikeu dag alle berichten, die voor den effectenbezitter van 

belang kunnen werden geacht. 

Vraag gratis proefnummers aan het bureau: 

Anna Paulownastrasit 76, 'a-Oravanhagga. 

Slecht Schrift 
wordt verbeterd in korten tijd, 

door privaat- of cursuslessen te 

nemen aan de Inrichting voor 

sehrijfeaderwijs, Francois Va-

lentijostraat 17, den Haag. 

Vraagt prospectus. Bill. coud. 

Ontwikkelde Dames 
Wilt ti VEEL GELD voor U,r ge-
dragen Dame, en Efeerenkleedere, 
alla Schoonmaak- en. Verhiásoprtio 
mingen ontvangen? Ontbied dan 

Mej. 8. Puld--Itakker, 
Spul 177, kook EL- .1webridr. 
N.B. Koopt ook geheel« inboedel, 
gebroken of baal goud on 
Naak Ambon., en dinkie afreken., 

Manusus peer dames 
Ma" N. CARRIER 
2 amsterdamscha 

/Doorkade 
I h ‘odoriumhieho 'koek- en Steendrukt...rij. v,nwheea II. I.. SMITS, 

rens
StrikeOut



' door verscheidene uitgevers „omdat het den 
Staat in rijn militairen beledigen zon; omdat 
het niet van algemeen belang was*! De uit-
gever, die waagde, teekende toch nog in 
een voorbericht protest aan tegen den be-
leedigend-auvalleoden titel! 
• Onze filosofe Mrs Chapmann—Catt 

zegt: „Waar ooit vooruitgang in de wereld 
aanschrijdt .... daar staat ergens op een hoogte 
een vrouw, of een man, of beiden te zamen, 
die een Visioen zien; een visioen, dat zij 
de eerst onwillige, en dan aandachtige toe-.  
schouwers voorhouden en voor hen doen 
schitteren. 

In het midden van de vorige eeuw was er 
zo'n vrouw in Perzië; zij sprak tot het volk, 
en de menigte zei „ze heeft gehjk.' De 
priesters trachtten haar te verwarren. Ze kende 

'den -Koran beter dan zij. Maar in het jaar 
1841t werd ze gedood, „om talmer-de vrouwen-
beweging te dooden.. 
' Waar komen die Visioen-eienen vandaan, 

tegelijkertijd, 'in alle deden van anis wereld-
rond 9 0, wij Westerschen, wij blanken .... 
laten we toch voelen, dat niet wij alligén cent- .  
waken, niet wij alleen worden wakker geschud; 
ei -de volkomen ronde gaafheid van den cirkel.. 

De Dee e's c he vrouwen vertellen hoe, na 
de olgtrustie .  van de conservatieve leden van 
het Hoogerhuie, die bij de behandeling van 
de kieswet wegliepen e» zoo de aanneming 
onmogelijk maakten,  haar lot afhangt 
ven de nieuwe verkiezingen, die 10 kali zullen 
gehouden woeden. 

De dagbladen meldden reeds, hoe die ver-
kiezingen een meerderheid van democratische 
leden, en dus een gunstige meerderheid voor 
de kieswet opleverden. 
• ene jaarvergadering van de Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht is nu tot het najaar 
uitgesteld, omdat wij gaarne als kiezer ee Be n 
deze vergadering zouden vieren.. • 

Wat een verbluffend vertrouwen, wat een 
rotnaaste zekerheid!! Moge ze de werkelijkheid 
doen geboren woeden. 

Op verwek van de Fra ns c h e vereeniging 
vodr vrouwenkiesrecht heeft een parlementslid 

' de Kamer verzocht nu spoedig het wetsontwerp 
Buissou te behandelen,• dat de vrouwen liet 
gemeentekiesrecht wil geven. Zijn verzoek 
wordt ondersteund door 2Sil afgevaardigden. 

Een afzonderlijke groep van parlementsleden, 
uit verschillende politieke partijen gevormd, 
heeft zich in de Kamer vereenigd, speciaal om 
te-werken voor „Vronweureeht.•. 

De Po ol sehe vrouwen belegden een 
reuzen-meeting ter ondersteuning van de poging 
om, nu de stad Lamberg haar kieswet herzien 
gaat, het vrouwenkiesrecht voor die gemeente 
daarin vast te leggen. 

Op de Meeting spraken bekende mannen, 
waren vele man-afgevaardigden aanwezig; „nu 

bespreken, welk Olie van den dag het meeat 
geschikt is • om degelijke hier te komen. Het 
is wel noodig, dat je -dan ook hier bent om 
te kunnen woeden geraadpleegd , v,00dat je, 
indien nodig, beslissingen kunt nemen. \ Ve 
moeten„.er wel op rekenen, dat de bergraad 
weinig tijd heeft." 

„Ik kan mijn werk altijd zoo verdeden, 
dat ik mij naar de weeechen van juffrouw 
Iluchwald kan schikken", verklaarde Werner. 

„Over deze, wenachen behoeven we in liet 
geheel niet te spreken", zei& Dors beslist, 
„mij schikt ieder oogenblik van den dag. Het 
betreft hier gewichtige zaken, waarvoor men 
altijd tijd moet hebben." 

„Wanneer de dienst van het hoofdbureau 
op dezelfde wip< ia ingericht als opele andere' 
bureau's, zal liet waarechijnlijk het beste 
dat ik 's middags Winchen drie en vier uur 
hier kooi. Dan zijn de brieven, die in den 
loop .n den dag inkomen, doorgelezen en 
geagendeerd, terwijl een eventuele beant-
woording kan zijn gereed gemhakt: ook de 
dsgelijkiehe rapporten zijn dan binnen en 
kunnen reeds gecontroleerd zijn. Ik houd dim 
altijd nog tijd over, oen naar liet Thereria. 
werk te rijden, om daar de brieven le «idee-
teekenen. Ook 'de andere werken aal ik zoo 
vaak mogelijk Moeten Uniek., al was liet 
alleen maar om mij op de llmmgte te .telleb 
vu de hestrijenertimulingen-. 

Eerste. jaargang. Zaterdag 2h Juli 1914. No 60 
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DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

• - 
PRIJS DER Al iV ERTENTIEN: Buur, von Anna...rut se Raisons: Dit blad verachijmiedeear Wndisdeg ed7,04Nev. Hocifdr~triee: 

De abonnementsprijs bedraagt rola per kwartaal, 

bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers S eens. Mevrouw S. LUGTEN—Esue. 

Van 1-6 regels f 1.2k. Elke regel meer f 0.20. K BIJT ERDLIK 111, 'a-GRAVENRAGE. Groot. letters  worden naar plaatafuimte 
• TITT:RITC/fIN alla -berekend. 

DE CINEMA VAN DE MAAND. 
De Cinema over de Vrouwenbeweging door 

het internationaal tijdschrift 'Jim Suffnigli,* 
vertoont in deze zomermaand niet soo'n grage 
reeks beelden als andere. Begrijpelijk I. zelfs 
van feministen-enthousiasme verdampt wet vale 
de kwikschaal buiten boven de 70° Meen-
heit stijgt! 

Wacht maar, met het koelen van de buiten-
temperatuur zall de binnengeestdrift weer in 
venae golven oplaaien. 

Toch, het aantal heelden mag dan minder 
zijn, onder .de vertoonde zijn heel wat be-
langrijke aan te wijzen. 

Bv.: De Keizerlijke Hoogeschool 
te Stamboel heeft juist haar deuren voor 
de vrouwen geopend, en reeds zijn er 200 

• binnengeetroomd. De colleges Voor de irouwed 
zijn gescheiden van die der mannen, en om- 
vatten o. opvoedkunde, hygiëne, wetenschap 
«de rechten der vrouw• (niet te onpas voor 
Turkeche vrouwen!) en geschiedenis. De col-
leges in de geneeskunde zijn nog niet open-
gesteld voor vrouwelijke studenten, maar de 
behoefte aan hulp voor de in harems levende 
vrouwen, die geen bezoek van een manlijk-arts 
ontvangen mogen, is zoo schreiend groot, dat 
dit eerste verbod wel spoedig moet worden 
opgeheven. 

\Vat zijn er nog veel boeien te slaken voor 
Turksche vrouwen, hè? 

Laten we ons even verfrisschen in Tres be. 
richt, dat de Zweedsche, en beroemde, vrouw 
Se Im a Lager lo f,- die zooals we allen weten 
— als eerste onder de vronwen — benoemd 
werd tot lid van de Zweadsche Academie, het 
voorrecht van dit- lidmaatschap deelt met 
maar 17 mannen,' daar het hoogste aantal 
permanente leden de Is niet overschrijden mag. 

Zweden zal wel nooit berouw' hebben over 
de genote eer, die het dezen frisschen, oor. 
spronkelijken geest bewees. 

Van Bertha van Suttner nog dit 
minder bekende: een boek, dat zij in 1e,9 
uitgaf „De Eeuw der Machines* onder het 
junindenjem „Iemand,„  wekte veel beroering 

om de gedurfde waarheden en nieuwe inzichten, 
die het opende. Geen measch kwam het in 
zin voor deze origineele levensuiting een 
vrouw aansprakelijk te stellen. Carl Vogt en 
dan weer Man Norden werden algemeen voor 
de schrijvers gehouden. Het boek is geschreven 
in den vorm van colleges door een professor 
aan zijn studenten gegeven in het jaar 2000 
over de geschiedenis onzer dagen „met hun 
verouderde wetten en zeden, hun laf heden en 
wreedheden voor menschen en dieren.„  liet 
schijnt nog zoo up-to-date pittig en boeiend, 
dat een lezing ook oir alle aandacht zal-spannen. 

Haar standaardwerk: „de Wapens neder• 
werd, als veel grootsche concepties, geweigerd 

Feuilleton. 
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VROUWENREGEERING. 
Naar het Duits& van A. Dente Ktarsznairt. 

(Nadruk verboden, 

Naast de kamer van Kersten troffen ze in 
- haar privd.barean Doie aan, gebogen over 
-ren technisch mijnbouw-boek, waarin ze naar 

het scheen ijverig ut te studeeren. - 
„Al weer ijverig aan de studie, kindlief? 

Het ie werkelijk prijunewurdig met wat een 
volharding je bezig bent die vervelende mijn-

- bouwkunde machtig te woeden. Hier breng 
ik je onzen hulpvaardigen vriend, die uij ral 
vervangen en die het meerdere werk gaarne 
op de inhouden heeft genomen,, Tenminste 
aldus heeft hij mij huichelachtig verzekerd." 

Dors reikte Wertiet de hand en Vertier 
bukte zich om die te kween, Hij volgde een 
impuls, een-  plonelingen inwencligen drang, 
maar werd tot bezinning komend enigszins 
verlegen. Nog nimmer had hij haar de hand 
gekust wanneer hij voor dienetaangelegenheden 
bij haar kwam. 

Dom kleurde en vermeld de herren niet 
een handbeelting plaats te nemen. 

Ik heb bergend Speldeng reed» op het 
heoklburesu vuur-meld; je k nat nu met hein 

kan de ongeloovige „men* zien, hoe ons ver 
langen niet alleen een hersenschim van vrouwen 
is, maar door veel bekende, en bezonnen mennen 
gesteund wordt.* 

-Nu, die wetenschap is de ongeloovige „men. 
in Nederland al jaren langen met enecès, 
ingepompt! 

De Engelse he liberalen en democraten 
woeden ongerust; het Nationaal Verbond van 
liberale vrouwen — dat tot dusver altijd zoet 
de eigen partijgenooten steunde bij verkiezingen 
— heeft nu besloten, zelfs zeer bekende aan-
hangers van V. K. en partijgenoten tegen 
te werken bij verkiezingen, wanneer ze een 
ministerie trouw blijven, dat voor de vrouwen-
zaak bij voortdnring en onherroepelijk doof 
blijft. De politici voelen hoeveel hun die ver-
anderde houding van de uitstekende politieke 
werketérl, die Engelsche vrouwen zijn, kosten 
kan. De Westminster Gezette noemt 
deze verklaring van meer onaangenaam ge-
halte voor het Ministerie, dan al de heftig-
heden van de militante vrouwenvereenigingen 
bij elkaar.. 

Ook de gansch es al niet militante groots 
eEnie van V. K. Vereenigingen• ver-

.klaárt niet te begrijpen „waarom Minister 
Asquith — de leider van een zoogermamde 
democratische 'partij — zich pas genegen ver-
klaarde een deputatie van werkende vrouwen 
te ontvangen, nadat een meisje om hem daartoe 
te dwingen bijna gestorven was voor de deur 
van het Lagerhuis.» 

De Godsdienst-Liga voor V. K. in 
Engeland bericht als voornaamste gebeurtenis 
een grootsche optocht in Hyde-Park, waar 
van vijf spreekgestoelten gesproken werd door 
de Katholieke V. K. Vereeniging, die der 
Algemeen Kerken, van de Vrije Kerk, en 
var, de Joodsche Gemeente. 

Een rede van den Iliesekop van Londen, 
een brochure van den Bisschop van Densington 
werden in duizenden exemplaren verkocht. ,,'t 
W. een geweldig suc&s, en de motie „Vrouwen-
kiesrecht ten behoeve van rechtvaardigheid,, 
zedelijkheid en. godedienet• werd rut maar 
twee handen-op tegen, door de menigte unaniem 
aangenomene 

Dan" zijn de Eligelsche vrouwen boos, omdat 
de nieuwe Wet op de Nationaliteit, liet, als 
de oude, een Engelsche vrouw die met een 
buitenlander huwt, niet mogelijk maakt En-
ge Ineke te blijven, indien ze dat wil. ()ok 
als haar echtgenoot, Engelschrnan of niet, 
staande huwelijk wenscht te veranderen van 
nationaliteit, sleept hij daarin zijn vrouw mee, 
en plaatst haar onder de wetten van dat nieuwe 
land, 'ook al is 't Turkije bv. 

De Engelsche vrouwen hopen nu, dat de 
koloniën die wet als onbruikbaar zullen terug-
zenden, en zoo dat inwerkingtreden verhinderen. 

N.B. tot 1e70 genoot de Engelsche vrouw 

„r stelt den bergraad aan de chef,  van de 
verschillende bedrijven voor'f" zeide !fora half 
vragend tot Kersten. 

„Dat is niet noodig. De bergraad kent alle 
leider, van de bedrijven persoonlijk. Een rond-
schrijven uitgaande van het hookburean, waarin 
wordt medegedeeld, dat de bergraad mij zal 
vervangen, in voldoende. Dit schrijven kan van 
middag nog uitgaan en is dan morgenuchtend 
reeds de • verschillende bureau's gepasseerd". 

„ik zal onmiddellijk voor een dergelijk rond. 
schrijven doen zorgdragen", verklaarde Dora. 

„En nu moet ik weg", zei Kersten, „ik 
moet nog verschillende voorbereidingen treffen 
voor de reis. Van avond vertrekken we. Hoe 
eer - we hier vandaan zijn, boe beter. Lottiar 
wilde je-'eerst -mvg -komen-  Mi:Fele-1i; om de 
vroegere vriendechap nog eens op te halen; 
echter zal hij later rijn schade wel inhalen, 
als we weer terug zijn." 

„Ik weesch u heiden goede reis" seide Dom 
„e» tevens veel mines, wat de gezondheid van 
Imker betreft'. 

Werner es. Kenden namen afscheid von Dora 
en bij de deur vroeg kende»: 

„Hoe kom jr eu thuis? Kijf met Ine mede, 
dan kan ik je hij de villa afzetten". 

„Dat is niet notulist. Wauwer ik dien liet 
herkenbuchje ga, dan lou ik er' in twintig 
minuten. liet ia heerlijk weer: een wandelingetje 

nar goed doen". • 

bij huwelijk • ook met een buitenlander liet 
voorrecht „Engelsche te mogen blijven! 

Dat vraagstuk van de Nationaliteit 
der gehuwde Vrouw behoeft over de 
bede wereld ma wit herziening, en moet 
opgelost woeden in nieuwen geest, ook al zullen 
er zich ongetwijfeld moeilijkheden bij voor-
doen, en was de oude manier van „knoop- 
doorhakken. wel zoo gemakkelijk! - 

Zw eden stelde een Staatscommissie 
in voor een betere wet voer ongehuwde 
moeders en haar kinderen, en .... benoemde 
daar ook in, 'van eelt sprekend, vier vrouwen. 

Van zelf sprekend voor alle landen? 
Onze aandacht mag wel gespannen zijn op 

Colorade. 
Daar hebben de vrouwen het kiesrecht, en 

daar ook doen ze alle moeite om bevrediging en 
vrede te brengen in den grooten strijd op de 
kolenmijnen. 

De Vrouwen rede-Vereeniging 
bezwoer den Gouverneur, de militairen, saam-
gesteld uit mijnopzichters en deeperato's, 
terug te roepen van het stakingsveld, eo dreigde 
anders voorstellen in te dienen om den Gou-
verneur te doen vervangen. De drie vrouwelijke 
~afgleden weigerden, na een rede door één 
van ben, geld toe te staan om die militairen 
langer daar te laten. Het Vrouwen-Comité,  
vroeg een onderzoek over het gedrag dezer 
„wetsbeschermers., en titelde voor, de mijnen 
te doen overnemen door den Staat. Vrouwen 
bezochten de stakingsgebieden, en spraken 
haar afschuw uit over de vreeselijkheden daar 
gezien en gehoord, terwijl zij de bijna volledige' 
schuld ip de wreedheden der militaire we.-
beschenners wierpen. 

Een reeuwen-afvaardiging, met mijnwerkers 
vrouwen in haar midden, en vergezeld van 
den here mden rechter Ben Lindsav, trok heel 
naar Pre ident Wilson in Wash'ington, om 
hem de i eliikheden uit 4441 te zetten. 

Een vr uw-senator, die den zedelijken »loeit 
had om tegen haar eigen politieke partij in 
geld toe4taan aan die beruchte militairen 
te weigerdn, — wist in den Senaat een motie 
te doen aannemen, waarbij „President Wilson 
om tussehenkomst werd verzocht, ten einde 
burgeroorlog te voorkomen.. Ongelukkigerwijs 
werd de Motie ik de andere Wetgevende Kamer 
afgestemd. 

Schril zien we hier de tegenstelling hoe, 
volgens een dagbIndbericht. Itockfeller, de 
eigenaar der kolenmijnen, nacht node dag rust 
en sleep kan vinden, uit angst voor aanvallen 
en wraakneming van mijnwerker., wier rustige 
en kinderen door Tb opzichters en betaalden, 
in luier tenten werden doodgeschoten of verbrand. 

En met veel terughouding mogen we een 
ander roarantenberieht beschouw., „dot de 
vrouwen in Colorado zoo gek doen met haar 
stemrecht, en zelf niet weten, nat.?, er mee 

Hel groot en goed onderhouden park, dat 
liet hoerenhuis van Saarkirelien omgaf, ging 
geleidelijk in het landschap over, dat verderop 
uit berken- en imaldhoech bestond. Een breed,' 
en diepe sloot scheidde het boseli vaa het park. 
Het berkeuboech droeg zijn naam niet geheel 
teneht„daar ook vele andere hoornen de schoon-

h eid van liet geheel verhoogden. De witte 
berkenstammen niet hok licht groen loof 
vormden bier en daar Pelt wondermooi contr.t 
tegen het donkergroen vair het naaldhout  eer 
de kno,tige oude eikenstammen. 

Ook deer boesehen waren het eigendom van 
de familie Ilitchwald. Zij warco parkailtig 
aangelegd, zonder echter aan het natuurlijk 
aanzien van het landaeljej, afbreuk  te doe0.  
Kinkt; irigen er <bram -  doorheen. liet 
terrein was heuvelachtig. Hier Hl daar genoot 
het oog oen schitterend uitzicht. Verschillende 
heuvels tiaren PRO banken voorzien, om den 
wandelaar in de gelegenheid te stellen, vandaar 
uit den blik te laten weiden "nee liet MON:WOW 
landschap. t kik een beek knuilielde zich tos. 
erken liet gelioninte en maakte liet geheel tot 
een Ite.erlijk stukje natuur, waarvan de Ie. 
NTOITTP VOO (lasburg wieme Oef:den te ge• 
nieten. Meeijs de oude Ituchsald lied liet publiek 
vrijen toegang tot het bowlt verleend, steeds 
had hij er ltieh tegen verzet, dat eefi;. 41f 
om...Inneem wreden opaperielit, enn het landelijk 

'karakter niet me doen vetleren gaan. 



toen nog al het' bekoorlijke van het ongewone 
voor me, maar ik moet bekennen, dat er de 
volgende jaren niets van het heerlijke is af-
gegaan en er integendeel veel genotvols is 

lakens aan het hoofdeneind neergevlijd om. 
'geronde bij het naar bed gaan gespreid te 
worden, wat natuurlijk dikwijls met plagerijen 
over te veel plaats willen hebben en dergelijke 

Alla deelneemetere no het 05.00. 

De  soernaleeg  een dan erbeld. Worteltje. achrepen. 
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uitvoeren zullen; en dat de vrouwen-alge. 
vaardigden in den Senaat niet eens in staat 
waren uit teleggen, waarom ze vddr- of tegen 
een wet stemden.. 

Een klein beetje tendentieus die mededeeling? 
We zullen althans goeddoen onze inlichtingen 

niet uit één bron alleen op te nemen! dn 
oeren en sagen open te zetten. Ik ben niet 
bang voor de ware lessen, die het Leven hier 
te aanschouwen zal geven. 

W. VAN ITALLIE—ver EllaDEN. 

INGEZONDEN MEDEDE1ELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

liaison Bakker 
Hoogstraat 12, 

Tel. Haag 18313. 
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EEN VROIJWENLEVEN. 
A.I., DIETRICH. 

Waarom vormen levensgeschiedenissen zoo 
aantrekkelijke lectuur? Zeker ook wel omdat 
men in dergelijk werk zich met meer vertrouwen 
laat gaan, telkens verband bespeurend met 
ervaringen uit eigen leven en men niet de 
aarzeling voelt, die soms bij andere lectuur 
opkomt, of de schrijver de logica zijner per-
sonen en karakters wel voldoende in het oog 
houdt. De schrijver is 'in het relaas van een 
ware levensgeschiedenis bijzaak; de feiten, het 
leven zelf ontvouwt zich. De schrijver heeft 
slechts toe te zien op zijn stof. Te scheppen 
heeft hij niet. Zielkundige fouten kunnen niet 
woeden gemaakt, omdat men moeilijk kan zeggén 
dat het leven fouten maakt. Het leven geeft 
afwijkingen, geeft talloze vormen; telkens 
nieuwe vormen ook. Ieder menuli is een nieuwe 
verschijning, een nieuw levensverhaal, een 
nieuwe vorm lang niet altijd. 

Het levensverhaal van de plantkundige 
Amelie Dietrich mogen we wil als een nieuwe 
vorm beschouwen. De geschiedenis van deze 
geleefd hebbende vrouw is iets zelden voor-
komende. Het boek ',Amelie Dietricha geeft 
de getrouwe geschiedenis van het leven eener 
vrouw uit de arbeidende klasse die zich tot 
een plantkundige van naam heeft opgewerkt. 
De dochter is het die nit eigen jeugdherin-
neringeu reen, uit brieven later, de geschiedenis 
harer moeder heeft opgebouwd. Meer algemeene 
feiten, in dienst der natuurlijke historie tot 
stand gekomen, een geheel leven van tastbare 
,- erken ,in het museum Godetfrov te Hamburg 
verzameld zijn de aanvullingsnof welke de 
historie van dit vrouwenleven in zijn open-
baarmaking niet ontberen kon. 

Juist voor vrouwen is dit vrouwenleven 
-kei-  heel belangwèkkend. Er is al dadelijk de 
gr.te ervaring uit te halen dat het samengaan 
moeilijk was !en ie 9 van deze beide elementen: 
studielust en moederschap. Zelfs wanneer, gelijk 
in dit verhaal de taak van-hui:mouw en moeder 
tot de meest elementaire begrippen is beperkt. 
.11 :preekt de dochter bij voortduring met de 
grootste achting over de moeder, men leest 
tosschen de regels hoe deze dochter de ge-
leerde moeder heeft ontbeerd en gemist. Amelie 
Dietrich is een vrouw geweest van onbetwixte 
voorliefde voor wetenechap en kennis. Wanneer 
ze eenige jaren gehuwd is en haar eigen moeder 
haar ontvalt, dan komt er van de huishouding 
niete terecht. De dochter zoekt alle rehuld in 
liet feit, dat de moeder n nodig was hij de 

De herfst begon reeds zijn intrede te doem 
Het loof van berken en eiken vertoonde hier 
en daar reeds een gele lint DorWEI Werner 
honger luid 'en wiet dat juffrouw Wolf met liet 
middageten op hem wachtte,. liep hij toch 
onwillekeurig langzaam; om de schoonheid van 
de natuur niet volle teugen te kunnen genieten. 
Op den top van een der heuvels stond esa 
geweldig groots' bruine Neuk, met wijil• uit-

- stekende takken, waarvan liet donkerroode 
loof wonder mooi afstak tegen de witte berken-
staininen , liet donker groen van de naald...Jen 
eir liet diepe geel van de eikenblaren. Ilet 
veelkleurig tafereel, dat zich aan zijn ogen 
voordeed, was zoo'imposant, dat hij onwille- 
keurig - geboeid—sloor  soomel— tam,na bleef 
-taan. liet was alsof de natuur, alvorens ter 
rune te gaan met een teutste opflikkering valt 
schaarsheid van den ziener en den herfst ging 
afscheid nemen. l In willekeurig zette 11 enser 
ziek neder op de Inblik die daar stond. 

I I iw mimi`, hoe iddli.eh numi wam hei hier. 
Wil in <Ie ene klonk het gelid(' Valt 

ook het th,isrn Van de vele l.o. 
moties en , die in de nabijheid loos werk 
-serrielitten . zaak te lauwen. 

Ja het aa. hier .rhmin en eter alleen in 
het herkent...1. rrarr had kier een werk- 
kit, mannen hij mek mrt han en ziel kon 
geien. ere ot., leed ‘an arhriel stel hieraan  

atadien welke haar vader maakt, doch elke 
lezeres gevoelt de afwezigheid van allen lust 
in de huishouding. Het ia apaak galapen in 
het gezin Dietrich en de moeder is ten slotte 
aangewezen voor het kind uit dit huwelijk te 
zorgen. Zoo gaat het duizenden malen in even 
morele levens van vrouwen. Het belangwek-
kende van mevrouw Dietrichs leven bestaat 
hierin dat zij op eerre, met de algemeene zeden 
afwijkende wijze, voor haar kind zorgde. 

'Amelie Dietrich is >en vrouw geweest van 
liefde voor wetenschap. Niet om vddr alles het 
brood voor haar kind te veldienen was het 
haar te doen, doch om dit le verdienen op 
een wijze die strookte met haar aanleg en 
genegenheid. Zij,. Amelie, was een kind uit de 
volksklasse uit Siebenlehn in Saksen geboortig. 
Door een huwelijk boven haar stand met een 
lid der familie van botel:dei Dietrich, kwant 
zij in de geleerdheid. Haar man blijkt al spoedig 
een geleerde wien het moeilijk valt het dage-
lijkseh brood te veroveren. Door hem wordt 

.'Amelie afgericht in het zoeken en verzamelen 
van planten. Amelie is heel vlug van geest 
en groeit spoedig tot hair mans hoogte op. 
Na den dood van hare moeder neemt Amelie 
., India  in de hoivhendiog get,  ia er„ manie  

jonge vrouw, waarop haar man verlieft. Zonder 
veel woorden trekt Amelie met haar kind weg. 
Haar ondernemende geeet schroomt niet de reis 
naar Boekarest te ondernemen waar haar eenige 
broeder woont. Daar kan ze het echter niet 
mee vinden en terug gaat de reis weer naar 
haar vaderland, Ze vindt haar man weer, ge-
leerder, doch ook armer dan ooit. Van de schone 
huishoudnee vernemen we niet veel meer. Na 
begint het dubbele leven opnieuw van moeder, 
hulp van den man en huisvrouw. De betalingen 
der planten welke het echtpaar Dietrich aan 
áudie-inrichtingen en apotheken levert, komen 
niet geregeld in. Er worden dus. plannen be-
raamd om met herbariums te gaan reizen.. 
Doch de armoe in 't gezin Dietrich is zeer 
groot geworden. Geld voor flinke vervoermid-
delen is er niet. Op de reizen waarop verkocht 
wordt, moet ook tevens uitgezien worden naar 
nieuwen plantenvoorraad.' A maliellietrieh heeft 

wen trouwen hond die geswillig.d.en wagen trekt, 
waarmee ze rondreist. M--1 groote zorg blijft 
niet deze reizen de verzorging van het huid. 
Ilara is het hier, dan zwerft het daar. De 
armoede in het gezin neemt toe, ten slotte 
aanvaardt Dietrich een betrekking als gonveg 
neur, die echter te- weinig oplevert om het 
gezin van te onderhouden. Een gelukkige keer 
neemt het leven van Amelie als haar een 
wetenschappelijke zending naar Australie wordt 
opgedragen. Weliswaar volgt uit de aanneming 
van liet even vleiende als geldelijk voordeelige 
aanbod, de scheiding van het kind. De reis, 
in dienst der wetenschap, duurt een tiental 
jaren. En na alle gedroomde illusies van het 
weerzien, is de teleurstelling groot, dat bij 
het afhalen aan de boot moeder en dochter 
elkaar lijken ontgroeid en als vreemden zijn. 
Het leed uit de jeugd van de dochter, toen 
de moeder nog stond cri& dien genoten be-
4.ns:d-rijd, alleen te moeten zorgen voor het 
gezin, vormt de herinnering, die ten slotte--
een band maakt tussehen heden en verleden. 

Met een overzicht van de laatere levensjaren 
welke de geleerde vrouw sleet nabij het museum 
in Hamburg, dat zooveel van haar vondsten 
herbergt, eindigt het belangwekkende boek dat 
we onze lezeressen, in de juist verschenen 
vertaling van mejuffrouw Ch. Ilienfait, kunnen 
aanbevelen. 

Een portret van de merkwaardige vrouw 
gaat in het boek vooraf: 

.k. lot II. 

- Gymuniastelliamp te Vierlteutell. 
le Ilelikleskamn (13.114 Juli 1914). 
lVelke voorstelling ik me gemaakt haal van 

liet kamp, to-en ik er voor het eerst heen 
ging—dat is nu twee jaar geleden—eau ik 
moeilijk meer kunnen zeggen. Wel weet ik 
oog dat alles mijn verwachtingen verre over-
troffen heeft. Het kampleven had natuurlijk 

zijn hand te verrichten. Tot zelfstandig schep-
pend werkzaam zijn, bestond hier de meest 
ruime gelegenheid. 

Werner had de verhoudingen niet beter 
kunnen weneehen. Toch ondervond hij een 
licht gevoel van onbehagen en vree. voor iets 
dat komen zou en dat hij niet kon ontwijken. 
Dij gevoelde, dat hij door de omstandigheden 
werd voortgedreven, geheel tegen zijn wil, 
zonder dat hij zich daartegen kon verweren. 
'regen de' gevoelens, welke hij voor Dora 
koestenle, verzette hij aich in het geheel niet 
meer; die waren zoo machtig, zoo onover-
winnelijk, dat het dwamilieid zou zijuffieweest 
deze te willen onderdrukken. [lij was er 
teriteek Ms, dat Iret heilige, aohoone .11  
gevoelens waren welke hij ten opzichte van 
Dora koesterde. Zij was voor hem een ideaal 
van cen kuisehe , beminnelijke en lieve vrouw, 
aan wier betovering men ziel, na [.enig 
tettenstriblielen ,  gaarne overgeeft. Wat hij vuur 
Dom gevoelde, wam meer oog v ee ee r ing dan 
liefde. Vreugde bezielde hem. bij de gedachte 
dat er iemand als Dom 11444011d, Hij had geen 
tijd ion geregeld denken , Iaat staan 
aai dayeprii. 

Hij deed weinig moeite  klaarheid in 
aiji, geworden- Ir brengen. Slechts 300.,1 1.91 

duidelijk.hem dat hij zijn belaiitelliaig rom 
boe. nimmer na.rht xrcrashro. badiep hij hier  

bijgekomen. Hoe meer je het kamp bezoekt, 
des te dierbaarder wordt het stukje Veluwe 
je, waar je het heerlijke natuurleventje leidt 
en des te hechter wordt de band tusschen de 
trouw wederkeerende kampeersters. Daarom 
voel ik me 'gedrongen om u eens een kijkje 
op ons heerlijk leven hier te geven. 

0, het ligt er toch aso prachtig, ons kamp-
knie, op zij van den weg van Nunepeet naar 
Vierhouten, op een groot heidevlak, omgeven 
door een zoom van dennen- en eikenbosechen. 
Wat was ik blij, toen ik Mandag dit bekende 
plekje ' weer mocht atineghouwen. De kamp-
commandante en nog een paar leidsters. met 
mij waren. iets eerder aangekomen dan de 
andere» om alles van te voren reeds war te 
regelen. Er werd dadelijk flink aangepakt 
onder directie van de commandante en om 
kwart voor vier trokken we met een rustig 
geweten naar het station om de overige kamp-
meisjes in ontvangst te nemen. Het waren er 
vijftig in getal. 

Onder luide hoeraatjes werden de ver-
schillende bekenden ingehaald, flemen werden 
in ontvangst genomen en in opgewekte stem. 

'ming, onder druk gepraat werd er naar het 
kamphuis gereden, dat met het Kamplied en 
het Bondslied luide werd begroet. De indeeling 
van de kamers was al geschied, zoodat ieder 

spoedig haar plaatsje gevonden had, waar zij 
den nacht zou doorbrengen. 

Nu begon dus het kussens stoppen met 
strop en op napeltjea werden de dekens en 

wilde blijven en zich voorgoed aan de werken 
verbinden, dan moest hij alles vermijden, wat 
aanleiding kon geven tot een conflict, snoek 
met zijn voorganger had plaats gegrepen. 

Doch etend hij wel tegenover hora, zonale 
die opdringerige ininnaar had gedaan? Voelde 
Dora niets voor hem Hij wist het niet, doch 
hij hoopte het vurig. In elk geval had hij 
het gevoel, dat hij haar sympathiek wou. Des 
te voorzichtiger moest hij tegenover haarzijn, 
opdat ze hein niet voor een geldjager zou 
houden, waals ze er al toe velen Mek had 
zien ontpoppen. Ze stelde vertrouwen in hem 
en voelde ook waarlijk iets als vriendschap; 
dat had ze door het in elkaar netten van den* 
fakkeloptocht. beseezert.-7-e- -deed -alle mogelijke 
moeite, om hem het leven aangenaam te 
maken, voor zomer zij dat in hunne ver-
houding kon doed. Van des te groeier belang 
was liet voorzichtig en gemeneerd te zijn. 

Daar schoven de nmetandigheden hem weer 
een stuk voorwarm,. in cel richting, die hij 
voorlopig althans, nog in liet geheel niet 
overzien kon. 'Perenroe wee hij weinig met 
Dom pm...lijk in aanraking gekomen; dik-
wijls ging er een week af. langer over heen, 
dat hij haar niet aug. Vim na af aan zon hij 
haar dagelijks zien. "I bitter andere omstandig-
heden eter-dat inderdaad heerlijk geweest rijn. 
t amillekreirig minden ar na vertnaitrelijker  

gepaard gaat. Ik sprak daar heel weids van 
naar bed gaan, maar, denkt niet dat wij in 
bedden slapen. De geheele vloer van de slaap-
kamer is bedekt met een laag stro en daarop 
brengen wij, keurig op een rijtje, den nacht 
door. 

Terwijl we doe boven bezig waren, werden 
we opgrechrikt door den toeter voor het thee-
drinken, waaraan we dadelijk gehoor gaven, 
want in het kamp-  wordt eten en drinken nooit 
versmaad. Onder afwerking van het oude kamp-
repertoir (bestaande uit allerlei schoone liederen, 
zooals daar zijn van de zeven kikkertjes en 
de cantiniire) werd de thee genuttigd en kort 
daarna", op dezelfde manier, liet middageten, 
waaraan onze trouwe Aaltje haar beste zorgen 
weer had besteed. 

Toen de werkploeg haar plichten goed ge-
daan had, gingen we eens kijken of de Vier-
houtensche bosechen nog altijd even mooi 
waren als de vorige jaren en werkelijk, we 
waren allen weer even verrukt, welke ver-
rukking nog verhoogd werd door het schitterende 
ondergaan van de zon. We gingen vroeg op 
stok, want een groote tocht stond er voor 
den volgenden dag op het programma. Het 
duurde lang eer we in rust waren, gedeeltelijk 
door het ongewone, gedeeltelijk door de groote 
hoeveelheid stof tot praten, die er zoo'n 

eersten avond altijd voorradig ie, (d. w. a. voor 
de meisjes van de kamer, waar ik het toe-
zicht heb). 

Om half zeven was het voor mijn kamer 

met elkaar worden. Hij wist uit ervaring, hoe 
de vormelijkheid er afgaat bij een dagelijkschen 
omgang met personen. Voor hem werd het 
gevaar nu belangrijk grooter,  , te verraden, 
wat er in hem omging. 

Hij zou zich natuurlijk in acht nemen, 
zooveel hij kon. Maar door een toeval zouden 
misschien zijn gevoelen, 'verraden kunnen 
worden en dan zon een onherstelbaar kwaad 
geschied zijn; nimmer zou hij zoo iets on-
gedaan kunnen maken: Dan zou ook hij op 
een goeden dag weggestuurd woeden als de 
afgewezen, indringerige minnaar; hij zou tegen 
rijn wil weggaan, belachelijk in aller oog, 
zelfs van degenen, die kern genegen waren, 
web-  kenter er Etkeer.-  »rot-hl-ei was het 
wel liet beste, dat hij uit zichzelf ging, zonder 
zich verraden te hebben; als het proefjaar ' 
om was, zou hij de Buchwald-werken kunnen -
verlaten en wam dan weer een vrij man. 

Dan zon hij misschien neer 1/ma's hand-
kunnen dingen, dan zou hij onder imiiseh 
andere oinstandigheden voor haar titaan om 
haar van .eija liefde te vertellen. Dan was hij. 
niet meer de van haar afhankelijke onder-
geschikte, die de beipottelijke gedachte had 
ireknesteni , zijn emendeer, ta willen hdien , 
om aiek in „het wanne nest" te kunnen" 
memmen. 

11 ordi vervolgd .  
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weer dag, we hadden werkploeg, dus, flink 
aanpakken was de boodschap. Zoo'n eerste 
keer valt lang niet mee, als bijna niemand 
nog heelemaal op de hoogte is, waar alles te 
einden is. Gelukkig had de commandante het 
ons gemakkelijk gemaakt, omdat mijn kamer 
een e.g. ekleine kamere ia, die slechts uit 

ti meisjes bestaat. (Het geheele kamp is in 
4 kamen ingedeeld, twee groote en twee kleine, 
de groote beataande uit -b 15, de kleine uit 
4- 10). Nadat we ons nu heerlijk buitelt 
hadden gewassehen , onze dekens hadden uitij 
geklopt en 'onze kamer bedden opgeruimd{ 
togen we weer nasi beneden, om de eetkamer 
netjes aan kant te maken' en voor het ontbijt 
te zorgen: Daar kstiam de bekende postbode 
met zijn last het kampterrein weer oprijdend 
de postbode, die drie maal per dag de post 
komt brengen en meteen voor ons dan . de 
brieven en briefkaarten mee naar Nunspeet 
neemt, opdat se vandaar oase hun verschillende 
plaatsen Van bestemming sullen werden ver-
zonden. Ik geloof, dat de goede man niet 
half weet,- hoe 'n groote rol hij.  in het kamp-
leven speelt, want het verlangen, waarmee 
er naar hem tegen 7, 4 mi 9 oor wordt nit- 

Nadat ik de brieven en pakketten (goede 
ouders zenden ons dikwijls allerlei heerlijk-
heden) netjes in het kantoortje van de com-
mandante bad neergelegd, toog ik weer naar 
de'eetzaal, om te zien of alles goed van stapel 
liep. Om zeven uur de ronde met den toeter 

- . 

om de rest van de kampeerenden wakker te 
trommelen, wat bij verschillende meisjes vaak 
verschillende uitwerkingen teweeg brengt. 

Langzamerhand werd de wasehplaats dichter 
bevolkt en werd het levendiger in en om het 
kamphuis. De douche-kamer werd bestormd, 
slaperige en wakkere gezichten vertoonden zich, 
al naar mate ze niet of wel kennis gemaakt 
hadden met het heerlijke, frimehe pompwater. 
Intusschen was het ontbijt klaar gezet en kon 
de werkploeg met het aardappelschrappen en 
groente schoonmaken beginnen. Worteltjes 
seroen het, dus gemakkelijk werkje. Om precies 
acht uur konden we tot aller voldoening toe-

',eren voor het ontbijt. Eerst deelde de com-
mandante de post uit en daarna maakte zij 
het programma voor den dag bekend en meteen 
vertelde zij, wie iederen morgen het zooge-
mende egoede iroordo zou spreken. Ja, dit 
,goede woord• is werkelijk mijns inziens een 
ideale instelling. Voordat aan het ontbijt be-
gonnen wordt, leest één der leidsters een of 
ander ernstig stuk voor of houdt zelf een klein 
speechje met mooie gedachten erin, waarover 
je den verderen dag nog eens met de anderen 
praten kan en Waarover je zelf ook nog eens 

. kan nadenken. Het is heerlijk om met mooie 
ideeën den dag te beginnen, vooral waar de 
natuur meehelpt om je gedachten te laten gaan. 
Zoo ook wordt nu weer -lederen dag het egoede 
woorde gesproken en allen vinden het een 
prettig begin. Na het ',goede woord• dus, 
vielen we met groote eetlust aan. Heerlijk 
smaakten weer de groote boterhammenvlakten, 
de versche kaas en de door Aaltje gebrouwde 
warme chocolade. In één woord, het was een 
kostelijk ontbijt. 

Na het ontbijt moesten we afwasschen en 
ons klaar maken voor den tocht. Een paar 
thuisblijvers waren echter zoo vriendelijk om 
het afwasschen op zich te nemen. Die behulp-

' name geest, die er onder het kamp beerscht 
en ook moet heerschen, is 66k zoo ontzettend 

.tillen staan voor elkander klaar en wie 
het per ongeluk niet doet, leert het hier gauw 
genoeg. Behulpzaam zijn ia een eerste ver-
eischte in het kamp. We konden dus, dank 
rij -deze vrienitlij~ii, vroeg op pad gaan. 

- Boterhammen werden ingepekt, fietsen opge-
pompt en nagezien, badpakken erop gebonden 
en spoedig waren we gereed tot den aftocht. 
De commandant gaf liet- sein tot vertrek op 
den toeter en daar ging het lustig op N unspeet 
aan huig.: den breeden grintweg. 

Het was stralend weer, maar ontzettend 
warm. Tijdens bet Lamp kan niets je echter 
deren. Met geuite teugen dronken we de god-
delijke dennenlucht in, die nergens uso heerlijk 
ie al» in de oingerieg van Vierhouten nan 
toerlijk volgen» de meeting der kampen-lisje, 

lan Nanapret ging het over den vIrnilltrell 
naar Elblleg, waar gnrommrn en kothe bee•  

dronken zou worden. Ooi dit liep alles goed 
van stapel, op een paar mankementen aan 
banden na, maat sommigen hadden al zoo'n 
vaardigheid in het plakken van lekken, dat 
dit geen noemenswaardig oponthoud. veroor-
zaakte. Na het koffiedrinken trokken we Elburg 
in clubjes door om te genieten van het kazak-
terietiek-onde van dit zeestadje. Sommigen 
wam" Och aan het koopen.van quasi-antieke 
doekjes en andere sinditerijen, maar of zij daar 
wel de juiste waarde voor hebben moeten 
betalen, ben ik zoo vrij in twijfel te trekken. 
Nadat we al het goede vans,VElburg 'genoten 
hadden, reden we lange des prachtigen grintweg 
naar . het kamp van Oldebroek. Het was een 
heele trip om tegen de helling op het kamp 
te bereiken, maar 'vee werden ruimschoots voor 
onze moeite beloond door het prachtige uitzicht 
bovenop en het heerlijke naar beneden gaan 
daarna. Onderweg werden we door een on-
weerebui overvallen, maar gelukkig mochten 
we in eer. naburig buitenhuis schuilen, weer 
we bovendien nog door koekjes werden getroost. 

Toen de regenval wat minder was ge-
worden, stegen we welgemoed weer op, maar 
ziet, de boschpaden stonden flink onder water 

e wilden ot niet, we moesten er door. 
Nu, we vonden het allen een echt pretje en 
met een hoeraatje werd een nieuwe watervlakte 
telkens begroet. Hoe harder het spatte hoe 
beter, want kampkleeeen kunnen er tegen en 
we konden ons toch dadelijk verkleeden, als 

e thuis kwamen. Hier werd dan ook druk 

gebruik van gemaakt, toen we 'eenmaal weer 
in het kamphuis beland waren. Nadat we 
ons verfrischt hadden, haastten we ons naar 
de eetzaal, waar de thuisblijvers alweer de 
plichten van den werkploeg hadden waarge-
genomen en -waar wij ons dus bet warme maal 
heerlijk lieten smaken. Na het eten was het 
weer opruimen. Een gezellig samenzijn, opge-
luisterd door piano en zang, duurde voort 
totdat de toeter ons om ruim negen uur naar 
boven , joeg. Vlug werden de lantarens opge-
stoken op de slaapkarners. Het praten ver-
stomde gauw, zeiler tengevolge van de ver-
moeienissen van den dag en om tien uur lag 
alles in diepe rust. 

Dit ie nu de beschrijving van één dag in 
het kamp en zoo ecru ik er n nog vele kunnen 
beschrijven. 

Ik zou u nog kunnen vertellen van een 
tocht naar Putten, over Elspeet, liddel en 
Larderen heen en over Leuvenum dwars door 
de hei terug, over het heerlijke- hockeyen, 
over allerlei-grappen, die er uitgehaald worden 
en over nog vele andere dingen, maar dat 
zou me te ver voeren. Dus basta! 

Het is heerlijk rustig op het oogenblik in 
het kamphuis. De meisjes zijn allen naar 
Harderwijk om te gaan memmen. Voor haar 
vertrek zijn er allerlei kiekjes van ons ge-
nomen, o. a. op het hockeyveld, bij de fietsen, 
gereed om op te stijgen, bij het groente 
schoonmaken, bij het afwasschen en van de 
leidsters voor het kantoortje met de getrouwe 
Aaltje. Enkele van deze kiekjes sturen we 
hierbij om n een nog duidelijker voorstelling 
van ons kamp te geven. Moge deze beschrijving 
bij iedereen sep goeden indruk geven I 

Een kampeerster. 
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e  Der Graf von Lusembdrg• bracht eau gaat 
mee, flora Dorsay uit Munehen, die de Angide-
rol vervulde. 

Dit feit, mi't den naam Léhar op liet pro-
graintn• bal een dubbele attractie en ROOM 
kan dan ook tevreden zijn. Trots regen en 
wind, trots tramatakingen en rijtetigechaanichte, 
heeft hij lederen (avond een volle mal. En 
tenvolle verdiend. Want het is een lieve lust,  

dit keurig verzorgd geheel te zie» en te hoorera, 
een geheel, waarbij de kleinste détaile even 
goed verzorgd zijn als het meest belangrijke; 
waar niet alleen alle eerste krachten uitstekend 
zijn, doch ook de koren zeer goed zingen, 
behoorlijk, zelfs meer dan dat gecostumeerd 
gijn ende mise en scene voortreffelijk it< De 
poepeeringen zijn smaakvol en los en telkens 
valt er een bekoorlijk tafryltje, dan hier dan 
daar, te waardeeren. . 

De gaat had niet te klagen over de ontvangst. 
Een aantal corbeilles en ruikers werd haar na 
het e. bedrijf 'aangeboden en het applaus was 

mist het statige en waar-
dige, doch bezit daarvoor 
een soepelheid en schalks-
heid, een overmoed, die 
maken, dat men de oogen 
niet van haar af kan 
honden. Elke beweging is_ 
vroolijkheid, elke trek van 
haar gelaat jool. En kijkt 
ze .droevig, dan is het de 
zon, die even schuil pat, 
om dadelijk weer te voor-
schijn te komen met lachen-
den glans. En wie is Marga 
Graf de baas in hetdansen? 
Zooals ze daar met Brann 
en Knaack in het der*, 
bedrijf danste, kan men zich, 

-geen mooier- trio- denken. 
Director Braun- leas weer 

goed op dreef en maakt 
zich ieder tot vriend, al 
was het alleen maar, dat 
hij zoo vroolijk kan kijken 
en zoo innemend danken 
voor applaus en bloemen. 
holde, als vond hij beide oneerdiend voor zijn 

'nederige persoon. 
Spielmann verovert de harten' Ulmeer door 

zijn zang, die boe vaker men hem hoort, 
meer getuigenis aflegt van zijn kunnen en 
zijn prachtig materiaal. Zooals zijn metaal-
krachtige, klare tenor in de diepte en in de 
hoogte, vooral in de hoogte, weet te jubelen 
en te schallen, is een onvermengd genot om 
naar te luisteren. 

Lest best, zonden we haast zeggen, al, 
we Kalmen Knaack noemen, de onovertroffene 
in kunde en ware geestigheid. Als de oude 
verliefde graaf Basilowitch was hij in elk 
woord, elk gebaar onwederstaanliaar. Prachtig 
gegrimeerd, volkomen een oer-ehiii oe oude 

Amerikaansehe Vrouwen en 
- de Blindenzorg. 

()nietige is verschenen de vertaling van 
,Out of the Dark. van Helen Keller door 
Looier Stuart en bet heeft reeds veler belang-
stelling gewekt; wel niet in die mate als haar 
eerste boek ',Mijne Levensgeschiedenis., maar 
toch zoodanig, dat de beschaafde wereld er 
kennis van moet nemen. 

Het ie eene samenvoeging van artikelen 
-uit verschillende tijdschriften, voornamelijk 
betrekking hebbende op het vrangete k der 
blindenverzorging. 

Helen's onvermoeide geest heeft door de 
tastende hand schatten van kennis vergaard, 
hiervan wil ze hare lotgenooten doen genieten. 

Zij heeft studie gemaakt van sociale vraag-
stukken en is tot de overtuiging gekomen 
dat arbeidverschaffing "aan blinden niet filan-
tropisch, maar naar behooren bezoldigd mogelijk 
is, al erkent zij, dat het moeielijk voor deze 
zijn zal, werk te verkrijgen, omdat er zoovele 
valiede krachten ongebruikt blijven, daar het 
aanbod de vraag verre overtreft. 

Wat is toch de fiere strijdster eene bizondere 
persoonlijkheid. Wel ie zij idealiste! 

Haar sociehtme is zoodenig, dat de ronde 
vaan, die ze in hare kamer eene eereplaats 
geeft, niet klassenhaat zal opwekken, maar 
verbroederen moet. Hare illusie is het, dat 
alle menschen gelukkig worden kunnen en 
daartoe moet hun de gelegenheid geboden 
werden. 

,, Hare Levensgeschiedenis. brengt ons nader 
tot het wezen der blindheid en leert ons de 
redding uit de duisternis_ kennen-door de be-  
schrijving van de testmethode van hare leer-
meester. Miss Sullivan; dit laatste werk geeft 
naast hare denkbeelden over blindenaerkver-
echafting hare gedachten over vrouwelijke 
studenten er i enkele economische vrasgstokken. 

Niette Zijn te dezen opzichte hare be-
solotiwingen niet. 

Men voelt het dat de nieueere 
laagnaam tot haar doorgetrougen zijn, dat 
Zij grootrIldeele heel. int/eten missen de be-
spreking van vraaptukken nerf enden•u dan 
hare naitete omgeving, slat zij voortminelijk 
geput heeft int dr les-tuur over deze ler- 
aren. Voor onnette men deze in braille Voer 
luier heeft osemeeet. Ik eeg Voor haar; imistir  

eLebernanna was hij reeds met zijn entree 
Joh bin verliebtr  kostelijk en zijn telkens 
weerkeerende liefdepijnkreet schweig 
etui. had een onbeschrijfelijk komisch effect. 

- Dat deze steeds terugkomende 'aardigheid 
niet vervelend werd, temde dat zoo vaak.het 

_geval met dergelijke • steriotyperi is, pleit zeer 
voor K mack's kunst. Wat heeft hij een open 
oog voor de kleine komende details, een 
struikelen of uitglijden tot juist voorbij zijn 
doel, een schouderophalen, een lamentabele 
blik. — En alles zoo droog ee ernstig, alsof 
er niets aardigs aan was. Dat is de ware 

Knaack heeft dan ook de onverdeelde be-
wondering en sympathie er) menigmaal deed 
hij de gausehe zaal luid oplaehen. 

Léhars' naam zegt genoeg op operettege-
bied. Commentaar op zijn muziek behoeven 
we niet veel te geven. 

Enkele schlager van deze operette van hen 
bleken, hoewel niet nieuw meer, er nog grif 
in te gaan bij bet publiek, vooral zijn 
vloeiende, verlokkende walsen.. 

liet duet in de V. acte tusschen Armand 
en Hitte«, e lliidel feit, gib dich Wren, e 
had groot sneren, wat aanwies tot stormachtig 
app , toen ze bisseerden ineisjelief, harte- 
dief,   enz.. 

Be au kent zijn volkje ! K.-14. 

de 1, Kloste werken in Ilraille niet bestaan, 
maar plat deze door huisgenooten van blinden, 
die neer een lirMlle schrijfmachine beschikken 
vaak jworden overgezet in het blindenschrift. 

Zij beeft liet o. a over de onbillijkheid, dat 
de vrouw van de wetgeving wordt uitgesloten, 
en dan zegt 4: de vrouw kan een huishouden 
bestieren, hare inkoopgin bezorgen , voor het 
gezin een goed financier zijn, inaar over liet 

, bestier en het geld van den Staat daaroiair 
heeft ze niets te zeggen. to hare besprekingen 
is iets imiefs , iet, kinderlijke. 

We mogen verwachten over hare socialisti-
sche opvattingen nader ingelicht te worden, 
omdat zij • liet voornemen te kennen geeft, 
hierover te schrijven. Wellicht zullen we van 
haar ook hopren over de met succes bekroonde 
pogingen van Winifred Holt. 

Deze A inerikaansche is iu 1911ff haat blin-
denwerk begonnen en werd daarin gesteund 
door hare zuster. Zijg evenals Helen Keller, 
wil vddir alles de blinden aan het werk zetten, 
zij wil eerst zorgen, dat de blinde leven kan 
en daarna, dat hij gelukkig leven kan. 

Daar zij gevoelde, dat de blinden het noodig 
hadden elkaar te ontmoeten, bracht zij er 
vele in haar huis tezamen. 

Wat was het den twintigsten Deeember 11111 
een heerlijke dag voor haat Toen werd door 
President 'Paft de -hoeksteen gelegd van hare 
stichting e the Lighthouse. , en werd allengs 
haar de naam van ',Light Keeper. toebedeeld. 

Hier zouden de blinde kinderen winden 
opgeleid tot nuttige leden der maatschappij. 

Hoe oneindig groot is niet betrekking tot 
het blindenvraagstuk het verschil tuseehen 
verleden -en hedens - plet blinde- seogee- holst 
zat te wachten op den doml met het gelaat 
naar den muur gekeerd, tiener kinderen en 
kindekinderen vermaken zieh metrolseliaatsen , 
balspel.. zijn Padvinders en Meisjeigezellen, 
lachen, loepen en spelen zooped als hunne 
ziende makkertjes. 

Dit is te deeltra aan de Vele onder% ijs- 
inrichtingen wanneer liet ulo 'olijken Vnl 'lat 
ree Lrewonlen tot 

het_ 
arbeid 

ei -tart zijn, Moeten Or du dank arm» aan 
vele" helderziende gewone.). , maar vol.' 
aan de blinde !Ielen beller ei, lire shiieten 
mede:minister Windt. Holt. 

Een re-kittig onderwerp, the I lel. keiler 
belbrokrii. 1111111 ik Oliet soorlonvIen 

voortdurend zeer gul en van harte. Ze be,  , humor! 
schikt over een vol en 
omvangrijk geluid, dat Veer - 
goed geschoold is en aan-
genaam aandoet. Daarbij 
een rijzige, vorstelijke ge-
stalte, die door baar ver-
schillende fraaie toiletten 
Uitstekend tot haar recht 
kwam, geen. wonder, dat 
we een charmante Angéle 
to genieten kregen. 

Van een Ransch ander 
genre is Marga Graf. Ze 

rens
StrikeOut
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Yeilingscoudit ie )Ion bozault 1 1.1.r. vale de ton verkoop 

DE UlliEl"f11:. 

. Maison de Couture „Aux Elégantes" 
1943 — 77 Noordeinder La Haye. 

SPÉCIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES - ROBES DU SOIR. 

Costumes Tailleur 

fairs sur mesure h partir de fl. 95.—  

Familie-Pension 
Won RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 

CREME ELCA.YA 
Ik 'Const 

a in 
ateer, dat 

en eft. de r- 
deren overtreft. Ook de 
geur air is zoo be- 
scheiden, dat ze anker 
niemand onfongenawn 
aal afijn- Ze mag anker 
op geen toilettafel ont. 
b  

Mevr. M. SCHWAB 
WELMAN. 

Kon. Per Hef Wed. Toonvel 

OBILIGATIEN 
in coupure, ron f 1000 1500 en 1100, 

tegen den koets van 1009% 
woeden verkrijgbaar genekt 000r, 

O DE YADERLANDSCHE BANK 
VOOR BELASTE WAARDEN 

Tol. 2502 7?urbilion. 
Manicure hierlrigue. 

Face Massage. 

EplY01,01) loalharing, 

.1.  I. II .  El, 1' 

De ontwikkelde Vrouw 
betaalti geen honderd gulden, 
voor iets wat zij ECCII goed, 
zoo niet beter, raar vijftig 
gulden kan koopgin. 

Dat is de reden tvaalrom wij 
zoo vele ontwikkelde dames 
WW.' onze clientète hebben. 

Men ratutpiege steeds onze 
adrertenties,verschijnende ln 
„de sivondpost”„jiet Vader-
land", „dis Nieuwe Courant" 
mi „de Flaageche Courant". 

Speciaal adres voor hen file 
alt Indië komen e» zich voed 
en voordeelig witten inviel.. 
te». Vraag onze c'efiditie voor 
overname von Inboedels, die 
wij oorspronkelijk leverden. 

De DireCtin 

v. h. VERKOOPHUIS, 

4511r 103, 105, 107 
Groot Hertoginnelaan 
(dagelijks geopend 

van 10- 4-ints). 
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Onderzoekingen hebben haar geleerd. dat er 
maar heel weinig gevallen zijn, dat kinderen 
blind geboren worden. Doorga., treedt de 
blindheid in kort na de geboorte en dit ware 
menigmaal te voorkomen, indien geneesheer of 
vroedvrouw eau liet daartoe aangewezen middel 
gebruik maakte. Onbekendheid nul het middel, 
anizq vr de toepassing zijn dikwijls oorzaken, 
dat liet 

oo  
niet gebruikt wordt. Ook is liet soms 

niet voorhanden. Dit alant natuurlijk op Ame-
rika...he toestanden. 

Helen tin hoopt het' zoover te krijgen. dat 
.er  reu wet, komt, die de toepassing verplicht. 
Wat alen mik doet, om de blindheid dragelijk te 

. maken. de.• te voorkomen is het beste van alles. 
Ook van den' gedachte gaat Winifred Holt 

uit. Zin heeft aan hare inrichting een geneesheer, 
die blindheid nada te genezen, die o.a. voort- 
k  uit ondervoeding of dergelijke oorzaken, 
verband I lende niet sociale en moreel.- 

Zeer verschillend zijn de oorzaken, waaruit 
blindheid kan ontstaan. Zoo las ik onlangs 
V. een meisje, dat blind scheen omdat ze 
het vermogen miste het mechanisme van bet 
oog te gebruiken en die door eerre hypnose 
behandeling genezen was. 

"liet zenuwleven houdt dikwijls nauw verband 
met de ziekteprocessen van het oog. Daarom 
bomen maatschappelijke toestanden genezing 

da» »iet in de hand werken. Zoo is het 
dan ook begrijpelijk, dat !telen sociale pro- 
blemisn bestudeert. . • 

Beide Amerikaansche v(ouwen, ieder hun 
eigen weg gaande, zullen Ten negen worden, 
en de blindenhulp. retor  honderd jaar bestaande 
uit het geven ven aalmoezen tip straat te 
Parijs werd blinden bedel.rseen vast plaatsje 
toegestaan in de voorportalen van kerken) zal 
meer en meer worden liet verschaffen 'van een 
niensehwaardig bestaan. 

S. S. 

INGEZONDEN. 
TREKHONDEN. 

. Geachte Redactrice! 
Aan onze Vereeniging tegen Trekhonden-

misbruik werd dezer dagen het volgend schrijven 
tij publicatie toegezonden. Nu de brief zorg-
vuldig is vertaald, roepen wij uwe weláillend-
héid in, hem in uw blad te plaatsen. De brief 
luidt als volgt a 

Iedere Italiaansche reis werd snij vergald 
door het Men van ergerlijke dierenmishand, 
ling die daar gewoonte ie geworden, .voorna-
melijk op mijne voetreizen was dit het geval, 
en nu was ik met weinig ontzet toen ik in 
Nederland zoo oenigen armen ouden hond 
voor zware wagens gespannen zag. 

Wat mij en zoo vele mijner landgenooten 
ZOO ergerde was, dat volwassene gezonde flinke 
mannen op die wagens zaten en daardoor die 
dieren zoo onzegbaar deden lijden. Ik hen er  

bijna dikwijls toe gekomen die. lieden een 
oorveeg te geven. Is deze dierenmarteling dan 
toegestaan in Nederland? hebben die menschen 
geen verstand? geen hart? blonden zijn geen 
hoefdieren, maar hebben zachte klauwen, alzo° 
ih 't geheel niet gebouwd om zware wagens 
te trekken. Ik ben buitenlander, een Rus, en 
voel den drang dit schrijven te Onderteekenen 
in de hoop dat zoo menig hard Ned. hart 
week worden moge, aal nadenken „en mij gelijk 
rui geven. Ik verzoek publiciteit aan dit mij» 
schrijven te geven. 

Was geteekend, 
Baron BRUNO VAN G ERSDORP. 

Petersbnrg, Rusland. 

vriendelijk dankend voor de verleende 
plsiatsruimte, 

Namens de Ver. 
11. KLEaK.. DE REUS—IM 

Arnhem, 13m4Sili 1914, v. Pallandtstr. 30. 

MAISON DE BONNETERIE 
Buitenhof Gravenstraat Groenmarkt 

   

OPRUIMING ZOMERGOEDEREN 
1 MISE EN VERTE 

g-1 15 Juillet-15 Aoid 

tkt-\.\tt4Ikti\? -"Ii  
ANNA PAULOWNASTRAAT 69, FT°1-LE  

F. W. van Wijk, Dameskleermaker  

late Klas KleedermakesT 
3235. NSSTRAAT 118. 

Levert gedurende het stille seizoen (tot einde 
Augustus) alle voorkomende kleedingstukken tegen 
verminderden prils. 

Jac.W.F.Biegelaar 
PARAPLUIE.FABIRIEK 

Yeenestraat 31 
Papestraat 18 

Opruiming van 
Parasols, Encas 

en Wandelstokken 
tegen EITRA lage prijzen. 

A LA BELLE CANNE 

M. A. LABOYRIE 
LA HAVE 

cc 

GROENMARKT 24 Tél. 2505 

i, Choix étendu en: t  

Omblies et Encas 
genres riches et exclusifs 

Cravaches Réparations Retourrages 

Oranje Abrikozen en Peren. 
ORANJE ABRIKOZEN 50 tanks f 1.05. 100 stuks 1s. 

KRUIDENIERSPEREN 3Kg. I 1.40. A Kg. f 1.140, 10Kg.1.1..111. 

PERZIKEN 25 aftik f 2.t0. TM stuks f 5.-. 

Na ontvangst int: postwissel verzenden 

Gebr. BEREISDS, Vruchtenhandel, ZETTEN. 

(geplaatst kapitaal 1 'Mihoen gulden) 

's-Gravenhaan, Laan v.terdervaorl 23. 
De gealoten 'eenhoren hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde 

nalateneohappen eu hypothecaire groeten. Bij nalateneohappen wordt hen 
eventueelo risico, eau tbc soort vno leenlag en verbonden, door eene ver 
eekaring gedekt, terwijl bij groteen tot zekerheid strekt no het onderpand 
en de aamprakelijkheid 1,001.1 ren den,hypothecalren acholdenaer al, van 
den hypothecair. aeholdeiaoher. 
Jaarverslag en pro. us warden op aanvraag toegezonden.  
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31 
PERKEO" 

Reisschrijfmachine. 
Speciaal geschikt roos 

Games-gebruik. 

Licht en Elegant. 

PRIJS 1125. 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 
11 ordl mails op proef 

Manucure puur dames 
fMELLE M. CARNIER 

amsterdamsche 
Igeerltade 

STROEBEL, & KROESE 
Piet Heinstraat 69 Koningsplein 6 

Telefoon H 4074. Telefoon Fl 8326 

EFFECTEN. 
Wanneer gij effecten bezit. abonneer u dan op liet 

FINANCIEELE DAGBLAD 

  

Gameet- en Modeartikelen, Handschoenen, Kousen WI Neerlands Koopkracht, 
Prijs per half jaar f 7.50. 

SPIRAAL BALEINEN In alle prijzen Vraag gratis proefnummers aan het beroem t 

vanaf 8 ot. por dozijn. ANNA PAULOWNASTRAAT 76 — 'S-GRAVENRAGE. 
la Nodorlii &solo. Baba en Steendrukkerij, iairterre II. I. SMIT, 
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Dit blad verschijnt tederen Woensdag en Zaterdag. 
De abonnementsprijs bedraagt f0.12 per kwartaal, 
bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers I out. -~-111 abonnement belangrijke korting. 

Hoofdredactrice: Bozen van Arniniurniazin zo Ransen,: PRIJS DER ADVERTENTIEN: 

NNEUTERDIJK Iq, 'a-G RAVENHAGE. Van 1-6 regels f 1.26. Elke regel meer (0.20. • 
Mevrouw S. LUGTEN—Raus. Groot e letters worden naar rilaatmlinM_ 

DE MODE. 
Ik heb een standje gehad. • 
'k Beken het eerlijk, openlijk. 
Misschien zal iemand uwer zeggen: «maar 

wat gaat ons dat aan I Stel je voor, dat 
iedere medewerker aan dag-, week. en maand-
bladen het publiek ging onderhouden over de 
standjes, die hij wel eens had in zijn privaat 
leven! Welk eene onverkwikkelijke lector 
zou dat woeden! Men behoort die dingen voor 
zich zelf te honden.. 

Volkomen toegegeven. 
Ik sou ook geen woord over het standje 

in kwestie reppen, wanneer dat een particuliere 
, aangelegenheid betrof; maar ik kreeg het in 

mijne kwaliteit van mode-redactrice van de 
Ilaalmehe Vronwenkroniek en als zoodaaig acht 
ik het mij een dure plicht er mede voor den 
dag te komen. 

Eerlijk en openlijk. 
Ne dan, een mijner kennissen, die geregeld 

het blad ontvangt en het ook leest, heeft 
mij reeds eengen tijd geleden op verwijtenden 
toon gezegd (ik geef in een paar woorden de 
toespraak wéer): ,,kijk eens, jij schrijft, iedere 
week een artikel over modezaken iu_de Haag-
eche Vrouwenkroniek; je hebt daarvoor zoveel 
kolommen tot je beschikking als je maar wilt 
(daar weet ze absoluut eiste van!) en je bent 
geheel vrij in de keuze en de behandeling 
van je onderwerp (o Ik, Ik! — altijd tot op 
zekere hoogte),. Eli na heeft het inij- - 
deren met mij al lang verbaasd en eerlijk 
gesproken ook wel gehinderd, dat je bij de 
groote afwisseling van stof, die je om voorzet 
(hier heb ik bescheidenlijk geglimlacht en 
erkentelijk gebogen) nimmer eens op de ge-
dachte schijnt te zijn gekomen om eens een 
woord van protest tegen de verregaande bar-
baarschheid der bont- en veerenmode te laten 
hooren. Geloof me , wanneer men, zooale jij, 
daartoe in de gelegenheid is , dan is het 
onverantwoordelijk en onvergeeflijk dat na te 
laten. leder die kan is aan de menschelijkheid 
verplicht op dat aanbeeld te hameren enz. 
ene. enz.. 

Ziedaar. 
Ditmaal boog ik het hoofd — schuldbewust! 
Ik zal u, lezeressen, niet vermoeien met de 

vraag of dit standje — vriendschappelijk be-
doeld en gegeven ja, maar het was er dan 
toch een — verdiend of onverdiend ie ge-
weest. Hoogstwaarschijnlijk zullen de opinies 
daaromtrent wel zeer uiteenloopen! allee wat 
ik zeggen wil is dit: Gij allen zult het wel 
met mij eens zijn, dat het zeer zeker van 

'onwil zon getuigen, indien ik de les en het 
verzoek als niet ontvangen beschouwde, en 
de kwestie niet aanroerde. 

ik dat ma juist ditmaal doe is volstrekt 
niet toevallig. De mededeeling, mij door eene 

Feuilleton. 
19) 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitech van A. OSKAR KI.AUSZZIANN. 

(Nadruk verboden). 

Wanneer geheimraad Kersten niet de groeven 
van mevrouw (dover gepacht had, had Werner 
dit kunden doen. Dan not hij een voorwendsel 
gehad hebben, om, na zijn proefjaar, in 
Desborg en in Dora's nabijheid te blijven; 
dan zou hij, voorzichtig, als onafhankelijk 
man kunnen' beproeven, Don voor zich te 
winnen. Doch waartichijulijk zou men het 
hem zeer—Wijk nemen, als hij na aftop 
van het eerste jaar weer wegging en zich als 
zelfstandig man in den omtrek vestigde. Ker-
sten zou dat zeker kwalijk nemen en Item 
waarschijnlijk nek. En non hij dan zeker zijn, 
dItt Dom hem niet afweu? Was hij er zoo 
van overtuigd, dat Dora meer voor hem ge-
voelde, dan voor alle munen die naar haar 
hand gedongen ledden' Hoe stond ee bijvoer-
beeld tegenover luihar Kersten, die ongehuwd 
leas en die r vanaf haar jengd kende? Item 
kun haar meer onbevangen tegenusettredu 
dan elke andere man en heil daarbij no het 
voordeel, dat hij de zoon aas van geheimmm) 

ingewijde gedaan, (ik mag helaas! geen namen 
noemen, maar de bron ie goed) dat de aan-
staande winterhoeden met een proftteie van 
reigervéeren zullen gegarneerd zijn, gaf als 
van zelve het onderwerp voor mijn praatje aan. 

«Dus het mindert niet?. vroeg ik. 
«Integendeel• luidde het antwoord. eDe 

hoeden worden veel grooter en dus moet er 
meer garnituur op, 

«Maar 
Ja, ja, ik weet wat u zeggen wilt : 

waarom juist reigervéden ?. — 
Wel , ten eerste omdat zij zal een inzender 

mooi effekt op een zwart fluweelen hoed 
maken, en dan ook — nu, omdat wij « ver- 
boden vrucht. zijn! daar kunnen roe-
zabont noch etruirsvéesen tegen op! 

«En op die neining naar everboden gracht! 
speculeeren dus de modekoisen riep ik een 
beetje verontv._ardjgd 

«Dat moet u zoo niet zeggen., werd mij 
geantwoord,-- ede kwestie is niet zoo een-
voudig, wel beschouwd is het die van de kip 
en het ei: Wie moet beginnen om een einde 
aan de gruwelmode te maken?. 

,Wel• heb ik haar, die mij kapittelde eens 
hoores zeggen, «dat is nog al eenvooslig. 
Wanneer de groote magazijnen geen vogels 
en veeren te koop aanbieden, dan moeten de 
kleinere van zelf volgen en dan is het in 
eens uit.. 

Dat was zeker kort en bondig gesproken; 
..rasre.. àsae-yY~á`AsgrsawrS'-rraz--zkweee°ie' 

een brochure hierover las: «Iemand, die zich 
warm voor de zaak interesseerde, kwam bij 
eene modiste en sag daar, behalve vele andere 
treurige tropheëen uit het dierenrijk ook een 
opgezet roodborstje. «Schaamt ge ti niet., 
vrtieg zij zult een arm vermoord vogeltje in 
nw winkel te hebben?. 

«Ja zeker., beaamde de andere, eik vind 
het zelve ook vreuelijk, dat die beestjes ge-
dood werden, maar de dames vragen er naar 
en ik raak mijne clientèle kwijt, als ik ze niet 
in voorraad heb.. - 

Eerlijk gesproken, geloof ik toch niet, dat 
deze redenering geheel ere al juin is. Wij 
weten allen, we kunnen het ten minste weten, 
dat in de laatste dertig jaren meer dan drie 
duizend millioen vogels aan de mode zijn op-
geofferd geworden; dat de jaarlijksche invoer 
voor Europa ongeveer honderd vijf-  en tachtig 
millioen stuks bedraagt, dat in Londen dikwijls 
zes á acht maal honderd duizend vogelhuidjes 
op één dag zijn verhandeld geworden en dat 
er naar alle waarschijnlijkheid over twintig of 
dertig jaar bijna geen zangvogels meer in 
Europa zullen butaan; — wij vinden het 
ontzettend als we lezen dat de colibri's levend 
worden gevild opdat de veeren beter hun 
kleurenpracht zullen behouden; dat de reiger 
gevangen en gedood wordt op het oogenblik 

Eersten, den man, die niet alleen de plaats 
van algeheel leider, doch ook eenigezins die 
van een vader van Dora had ingenomen. 

Afwachten! afwachten! Doch menachen met 
hartstochtelijke gevold., al honden dele 
slechts hoogs vereering voor een vrouw in, 
zijn 'zeer ongeduldig en het moeten wachten 
maakt hen onrustig, zenuwachtig en tot on-
doordachte daden geneigd. 

Een dwaas was hij, dat hij zich hier op 
de .bank had neergezet en zich als een school-
jongen had verloren in dweeperijen! 'Hij had 
een geweldigen honger eu liet zijn eten koud 
worden. 

Werner sprong op en ging met haastige 
schreden huiswaarts, zonder zich verder om 
de natuunschoonlieden te belommeren. Juf-
frouw Wolf verontschuldigde zich, dat het eten 
misschien niet zoo goed was als hij verwachtte, 
doch zij had niet geweten, wanneer hij thuis 
dacht te komen. 

Wener zei, dat het zijn eigen schuld was 
en dat liet eten zeker nog wel te genieten 
zou zijn. Juffrouw Wolf irae over deze vrien-
delijke weerden echter heelemaal niet gesticht. 
Ze gaf ziek de grootste moeite voor liet koken 
en voor een goede leiding ven het huishouden, 
doek Werner begreep dat non niet: hij had 
waarschijnlijk niets geen vererend Inn huis-
houdelijke vaardigheid en bijgevolg ook weinig 
waard...ring er voer. 

wanneer hij zijne jongen voedsel brengt en 
niet van het nest wijkt om deze bij het 
haderend gevaar te kannen beschermen, zoodat 
de jonge vogels daarna verhongeren onder een 
Akelig geschreeuw.... wij weten het; wij 
rillen over dergelijke wreedheden en — wij 
timen zonder eenige schaamte pluimen, meren, 
Vleugels, aigrettes, omdat ze 0113 worden voor-
gezet en wij niet nadenken; — meer ik ben 
!overtuigd, dat niemand naar die dingen sou 
talen, wanneer men ze niet meer te zien kreeg! .. 

Daarop ie echter nog weinig kano — aan-
gezien de industrie te veel belang bij deze 
Mode heeft. In Frankrijk toch verdienen vijftig-
duizend werklieden hun brood met de vemen-
industrie, disalaar een omzet heeft van niet 
Minder dan onderd millioen francs. Hierin 
tal dan ook wel de reden gelegen zijn, 
die de fransche regeering genopt heeft een 
afwijzend antwoord te geven op-  de haar door 
Engeland gedane uitnodiging om zich bij de 
vogelbescherming aan te sluiten. 

Engeland zelf daarentegen heeft in ver-
eeniging met Duitschland krachtig aangepakt, 
zoodat de jacht op kroonduiven en paradijs-
vogels verboden ie geworden voor klm beider 
deel van Zuid-Gninea. Of met dit besluit het 
behoud deur beide vogelsoorten zal kunnen 
bereikt worden, is zeer te betwijfelen, zoolang 
bet overige gedeelte van het eiland voor de 
jagers open blijft. Misschien zal, als de laatste 

's geschoten is, ook de Ned. Indische 
Areldtbr-windere en begrijpen de, er 

iets gedaan behoort te worden ons de heerlijkste 
sieraden uit de vogelwereld voor uitsterven te 
behoeden! Voorlopig bekommert men er zich 
niet om, en toch wordt het hoog tijd, omdat 
de jacht op steeds grooter schaal wordt gp-
dreven. 

. Een artikel in de Javabode van 10 J 
'vertelt, dat, terwijl er vroeger slechts een 
prauwen met eenige vogeljagers op uit ginge 
om op Nieuw-Gni:ma paradijaen te bemaehtige 
er tegenwoordig reeds meer dan achttienhonde 
jager, de bosschee intrekken; zij moeten steedt 
verder landwaarts in om de vogels te zoeken;  
want in de kuetstreken lijn er geene meer te 
vinden. Ze zijn allen verdwenen en steeds, 
verdwijnen er meer. Niet weinig werken de 
moderne verkeersmiddelen tot deze verdelging 
op groote schaal mede, want sedert de ?iaat-
vaari een geregelden dienst op Nieuw-Guinea 
heeft geopend, is het aantal jagers en bijgevolg 
ook het aantal uitgevoerde huiden op zoo 
onrustbarende wijze toegenomen. 

De schrijver van het artikel hekelt dan ook 
scherp de houding der regenring: «men leeft 
zeker in de zoete hoop, dat de tot het uiterste 
vervolgde vogels toch niet zullen uitsterven! 
En buitendien, wanneer Engeland en Duitsch-
land hun verbod handhaven — en daarop is 
vast te rekenen — dan stijgen de buiden in 

Indien bergraad Spalding tot nog toe een 
autoriteit voor haar geweest was, dan was dit 
aanzien «el een beetje verminderd door de 
woorden van mevrouw Schottelins. Wie weet, 
hoelang deze regeering hier nog duurde! Me-
vrouw Schotteline hield niets van den berg-
raad en zij was de tante 'van de eigenares, 
die hier onbeperkt als eenkoningin heerschee. 

Achtste Hoofdstuk. 

Na veertien dagen ging alles weer zijn ge-
wonen gang op liet hoofd-bureau. Dagelijks 
kwam Werner op den bepaalden tijd naar 
Surkirehen en vond op de schrijftafel morel 
de klurgemaakte brieven als de rapporten 
der verschillende werken. Da Beekwald-werken 
waren in een stadium van groote ontwikkeling 
en gingen geweldig vooruit. Bij alle bedrijfs-
leiders was een groote neiging tot uitbreiding 
en vergrooting van de werken. Dat vereirlite 
middelen en, daar er zoveel nieuws uitgevoenl 
werd, was er ontzaglijk veel geld noodig. Het 
was van het grootste belang, der ontwikkeling 
niet te overhaast te doen OUD vinden, doek' 
hier en dur te matigen en niodoebde een 
gezonderen en meer regelmatigen gang ven 
aken te bevorderen. I let ging alles um la- 
laogrijke, doelt zeer heelbare aangelegenheden 
en strest» weer moest Werner Doen eitreerig 
uitlegging gvset, MI er kaar up wijnen, dat 

prijs en valt er dus nog een extra-voordeel 
te behalen. Zoo profiteert men handig van de 
edelmoedigheid en humaniteit van anderen.. 

Wat zal ik hier verder nog aan toevoegen? 
Een opgave .van alle vogelsoorten, die binnen 
niet al te groot tijdsverloop waarschijnlijk zullen 
zijn uitgestorven? Dat zou bier te ver voeren; 
maar ik wil toch nog even aanstippen, dat in 
Zuid-Amerika de couroucor, de roede ibis en 
de mode flamingo reeds voor immer verdwenen 
zijn; dat de condor der Andes daar bijna niet 
meer voorkomt; dat er van de aigrette-reiger, 
die vooral in Venezuela thuis hoort, in het jaar 
1899 meer dan anderhalf millioen geschoten 
werden; in 1999 reeds niet meer dan twee 
honderd acht en vijftig duizend, zoodat men 
gerust mag vragen: hoeveel zulke er no in 
191-t nog over zijn gebleven? - 

Iedere reiger levert maar een paar 
veertjes. 

Aan u, mijne dames, om uit te rekenen 
hoeveel vogellevens werden opgeofferd, hoeveel 
jongen ellendig moesten verhongeren om de 
kostbare aigrette te verschaffen, die uw winter- 
hoed zal tooien! V. S. 

CORRESPONDENTIE. 

Huismoeder te Gr. Och neen, mevrouw, 
geen koffers vol met mooie witte jurken en 
pakjes — bespaar u die zorgen en moeite, die 
ti tegen het verblijf te Scheveningen doen 
opzien. Steek as klotere in wellen jerseys eo 
laat ze dan maar graven, kruipen en met zee-
water knoeien — het hindert niets. Bovendien 
is wallen goed vrij wat geschikter dracht aan 
Ons Noordzeestrand, waar de temperatiiur zoo 
veranderlijk is, dan katoenen stoffen. zelve 
raad ik ook min: wapen u tegen dagen die 
— geen zomerdagen zijn! 

.Te t j e v. T. Wie maakt nn nog zelve blouses, 
nu die te kust en te keur en voor bijna niets 
te krijgen zijn! 

ITALIAANSCIIE BRIEVEN. 
De glasblazerijen in Mariene. 

Rome, 18 Juli. 
Jammer toch dat men in Venetië door 

reclame-pogingen van de directies der glas-
blazerijen zul lastig gevallen wordt , dat men 
van het tentoongestelde bijna niet kan genieten. 
Voor wie in Den Haag dikwijls een omweg 
naar Philippona maakte om rustig de uit-
stallingen te bekijken, kon het in Venetie , 
de Ilereeria, die merkwaardig-nauwe winkel-
straat, en rondom de Piazza een voortdurend 
feest zijn. Na is het niet mogelijk er langer 
dan een halve minuut stil te staan en er het 
rustig genot te hebben van de ongekleurde 

een formeren, nok wat de uitgaven betreft, 
niet wensehelijk was. 

Dora zag dat heel goed in; ze vond alle 
maatregelen die \ Vereer nam, goed; deze had 
zijn eigen hervormingen op het Theresiawerk 
opgeschort. vr waren wellicht gewichtiger 
zaken te doen, vooral bij de kolenmijiteu. Men 
mout het niet alleen nee ver tien te bren- -
gen, dat, er genoeg kolen gewxineen werden 
voor eigen gebruik, doch liet was wenschelijk, 
dat er door den verkoop van kolen kapitaal 
inkwam. • 

Dora was altijd van drie tot vier uur in 
haar kamer te vinden es zah aan den schrijf-
tafel, waarboven het portret van baar vader hing. 
Werner had-zoo even zijn betoog tegen Dere 
geëindigd tm na eenig -nadenk an-Sigeff 

lk begrijp, dat we een deel van de alarmen 
moeten laten liggen en al mee krochteg moeten 
aanwenden, om nieuwe kolenvelden te ver-
krijgen. Dok mijn eigen plannen moet ik laten 
liggen. Ik weet niet, of geheimraad Kersten 
er al met I .  civet gesproken heeft Ik had 
het plan, een opleidingrehool voor meisjes 
op ie richten, waar voornamelijk -naaien en 
huishouden zoll «orden onderwezen liet is 
tinutellend, weinig ab de jonge meirjra 
hij har trouwen shit het huishouden afeet.. 
Al heel jong gaan se naar fabrieken en als 
ze tronen., weten ae  nauwelijks, hoe ar ...cp 
moeten koken inkuoprit 1'11 linie' 1mi 
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sobere glazen op slanken voet; of de meer 
typische Venetiansche van zacht roede of 
paarsblauwe kiene, zonder dat een jongmens& 
op u los schiet, en met een niet te stremmen 
woordenvloed al uw pleitte, bederft. 

Het begon. al spoedig. ', Avonds kwam ik 
in Venetië aan , de gondel — hoe vreemd is 
het, voor de eemte maal al die boeten zich 
aan de 'landingsplaats te zien verdringen —
bracht mij onder een grijzige regenlucht door. 
het talud Grande naar mijn hotel; ik was 
moe en ging dadelijk slapen. Maar den vol-
genden morgen werd ik ;voor het eerst een-
daohtoffer van het aompliot dat Meuken eige-. 
naars van glasblazerijen en alle. mogelijke be-
dienden schijnt germeed te zijn. blaar om 
voor het eerst in de oude stad een wandeling 
te maken, Overvalt mij. de portier van het 
hotel, die mij in minder dan geen tijd over-
levert aan een jongen man, zich klaarblijkelijk 
bevindend aan den ingang van het huis en 
van te voren gewaarschuwd. Ik wist niet wat 
het te beduiden had en volgde onwillig. Voor 
een glasmagazijn bleef hij staan en richtte hij 
een uitnodiging tot mij om mee naar binnen 
te gaan. Maar het lag 'niet in mijn bedoeling 

glaswinkel door te brengen, en na veel moeite 
gelukte liet mij dan ook te ontkomen.. Het 
was echter slechts ren kort genoegen. De 
glasplaag werd mij. duidelijk. Van af dat 
°ogenblik ben ik niet meer met rust gelaten. 
Ik stond voor een venster en had nauwelijks 
het oog geslagen op een prachtstuk van vorm 
en tint, toen er uit den winkel een jong 
mens& van indringerige beleefdheid op mij 
toestapte. Na vijf minuten had ik mij van 
hem bevrijd. Ik stond op de Piazza naar de 
dolven te kijken, toen ik schrikkend opkeek 
naar den eigenaar van een vleiende stem: een • 
jeugdig mannetje, dat mijn aandacht weer 
voor eenige minuten op het glas vestigde. Ik 
verdiepte mij voor een kantwinkel in de kost-
baarste kanten, Venetiaansch naaldwerk, Rose-
line, Itrugsehe en lersche kant, betrekkelijk 
zoogoedkoop in vergelijking met de Ilellandsche 
prijzen, toen een jongeling mij beleefdelijk 
verzocht binnen te treden en mij , nadat ik te 
dit geweigerd had, voorstelde een nabijzijnd 
glasteagazijn te bezichtigen. Het ergste kwam 
nog. Ik had mijn toevlucht genomen in de 
San Marco en was opgetogen over de prachtige 
mozaïeken. Maar daar kwam waarlijk een man 
op mij toe met een paar stukjes mazarekglas, 
in de hand, die een lang vertoog opzette...a 
aan te tonnen dat ik de fabricatie van zulke 
mozaïeken moest aanschouwen. Hij was de 
taaiste van allen, het kostte ons de grootste 
moeite ons van hem te ontsla.. Des middags 
maakten wij onzen eersten gondeltocht. Wie 
schetst onze verbazing toen wij na een korten 
tijd stil hielden voor een groot en leslijk 
paleis en daar in een glasmagazijn zouden 
terecht gekomen zijn, wanneer wij den gondelier 
niet te verstaan gegeven hadden dat wij niet 
wenschten binnen te laan. De man was zeer 
vertoornd op ons, want hij ontvangt een 
premie zoo hij eed kooper aanbrengt. 

Men begrijpt hoe vervelend het is dat men 
niet alleen niet rustig Van het glas maar 
zelfs niet van de stad genieten kan. Ilet lijkt 
mij ook een twijfelachtige reclame, daar ieder- 

. een er op den donor door geërgerd wordt. 
Daarbij komt, dat wat men voor de vensters 
te zien krijgt, veelal enkel voor de markt 
vervaardigd go'ced is en geen indruk geeft van 
wat de glaskunst in Venetii,  vermag voort te 
brengen.. Ik besloot een oud geliefkoosd plan 
ten uitvoer te leggen en buiten alle directies 
om een bezoek aan Murano to brengen. liet 
vervaardigen van zoo ranke, lno.° voorwer-
pen, moest, dacht ik, belangrijk zijn. Alleen 
door naar deze vazen te kijken, al krijgt men 
het verlangen om te zien met welke gebaren 
een bepaalde glooiing, Pen zekere zwelling 
in liet gin. tot stand komt. 

Het is ven mooie tocht, met den gondel, 
naar 1111.10. Men glijdt lang-, liet Panah 
Gunde door de sehad uw der oude paleizen, 
vervolgens door de nauwe zijkanaaltjes die 
de stad tot één doolhof maken, om, dan bij 

hebben ze geen begrip en evenmin, hoe 
hun man liet thuiszij]] behaaglijk moeten maken 
en hun kinderen moeten opvoeden. Deze op-
voedingsinrichting voor meisjes heeft mij zeer 
na aan liet Iran gelegen, doch natuurlijk zal 
ik nu vo-mei-eest de plannen daartoe maar 
opgeven.. 

„Vergeef me*, zei Werner, oneer ik geloof 
niet, dat u dit op behoeft te geven. 31ijnbeer 
Kersten heeft.mij twee manden geleden reeds 
iets van nis voornemen verteld. en ik ver-
wachtte eigenlijk al matigen tijd 'de een of 
andere <opdracht daaromtrent. I 'W plan is zeer 
gemakkelijk ten uitvoer te brengen. We hebben 
een kinderbewadrphiata, waar de vrouwen, die 
in de fabrieken werken, bun kinderen heen 
~ brengen. Hierbij is praats genoeg om 
de school te bouwen. De kosten zijn werkelijk, 
in vergelijking met wat er bereikt kan en zal 

-woeden, gering te normex. Ik had onzen ar, 
&neet reeds [eigener., alvast eens eenige 
schetsenen een kostenberekening te maken 
1•0 we hebben kunnen vaststellen, dat we er 
met I leoldnizend mark ruimst-11.m komen. 
WO' uitgaat view sande dor-bind. is niet 
ie hoog en kan zonder bedenking miniem 
gedaan. Er is  -balts ren bevel vu, n omlig 
en, kno nog deren inter 
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de Fondamente Nuové de lagune in te varen. 
De wind is zacht en breed ever het helle 
wijde water, de lucht strak-blauw, — voor 
mij zie ik San Michele, het kerkhof van 
Venetië, het doodeneiland. Een image bak-
steenen muur rijst over de gehele lengte van 
het eiland boven het blauw der lagune: de 
zwarte slank toppen van cipressen en popu-
lieren wijzen, boven het steen, naar den 
hemel. Een breeds trap leidt tot in het water; 
daar leggen de bet̀ Icersde rouwgondels aan, 
wanneer zij, door de bloemengondela gevolgd, 
tot hier • geroeid rijn. Heiig een triestig ge--  
richt, zulk een begrafenis Matchen de enge 
kanalen der stad, zij heeft iets geheinnshmig. 
wanneer zij eenmaal het breede water bereikt 
en vin het leven voorgoed wegglijdt naar deze 
afzonderlijke stad der dooden. 

Van San Michele naar Muren° is het niet 
zoo ver meer. Het lijkt een onaanzienlijk en 
somber eiland en toch wordt het vaak klein 
Venetië genoemd en hadden zijn patriciers 
vroeger de zelfde rechten als die der Moeder-
stad. Het heeft nu alleen nog zijn kerken en 
zijn glasblazerijen, en naar deze was einze 
bestemming. ik zocht de werkplaats van 

waartoe baar kunst in de achttiende eeuw 
tengevolge van des knopen= toenemende liefde 
voor Boheemsch en Engelse]] glaswerk, ge-
raakt was, haar omtrent het midden der 
vorige eeuw weder tot bloei gebracht, en hij hem 
dacht ik dus lijn werk te zullen aanschouwen. 
Men loopt langs 'de winkeltjes, een helle 
stunt. Naast. -die winkeltjes een pooltje, de 
ingang tot de werkplaats. Men ziet er door 
heen, een donkere schacht; in de verte vuur 
en bewegen, het deed mij denken aan een 
kolenmijn die boven den grond zou zijn, het 
daglicht ver weg. Ik ging binnen en liep als 
door een duistere, roetige trechter, — hout.,  
blokken liggen aan weerskanten opgestapeld 
het is alles zwart en als beslagen door het 
stof van vele eenwen onvermociden arbeid. -En 
dan, uit die trechter, over een klein binnen-
plaatsje nog, treedt men binnen. Het is een 
visioen. Men bevindt zich als' in een andere 
wereld. Een vierkant( , hooge, niet* 
breede ruimte. Een giWite gloeiing van vuur 
in het middep , het daglicht is er gedempt, 
de vlammen uitschijnend uit de ovendeuren,  
slurpen het op. Daaromheen is een grillige 
wanorde waarvan men de orde eerst later be-
merkt, de aambeeld., de werklieden, de 
verstrooide werktuigen. Op alle gezichten de. 
gloed van het snor daar midden in, dat als 
een hart het leven geeft. En overal in die 
mengeling van gloed en schemering, van helle 
vlammen, roetige muren, tusschen de drukke 
woeling der arbeiders, die elkander in den weg 
schijnen te !nopen, wanneer zij van den oven 
naar hun aambeeld, van hun aambeeld naar 
hun oven gaan, ziet men de heet-witte glazen 
voorwerpen oplichten. Jongens dragen ze aan, — 
zie, ginds, in dien hoek, een ronde beker zoo 
heet als een gloeiend stuk ijzer. De mannen 
laten ze heen en weer wiegelen om ze de 
vereischte ronding te geven zij staan daar 
met hun lange staven als slangenbezweerdem. 
En hoe, hoe heet is het! 

Wanneer men enkele °ogenblikken in de 
ruimte geweest is en liet oog zich aan dat 
alles gewend heeft, gaat men onderscheiden 
en begrijpen. 1h oven in het midden is rond, 
hij heeft een middellijn van een paar meter 
en wordt van binnen behalve door het vuur 
dat Men flakkeren zien door de onmiddellijk 
naast elkaar liggende poorten, ingenomen door 
de hakken, waarin zich de tijdens de nachturen 
gemaakte vloeiende zelfstandigheid, tin zoo 
te zeggen het onbewerkte gesmolten glas, 
bevindt. Door de poorten dompelen de arbeiders 
hun holle staven in de vloeistof en vervaar-
digen kerken, bekers, vazen van wat er aan 
blijft hangen, — zij zelven weten precies 
hoeveel zij noodig hebben. Door die poorten 
ook komen zij telkens en telkens weer de 
afgekoelde voorwerpen opnieuw gloeiend maken. 
Die brandend heete, de helle ruimte ver-
stikkende oven is het éhe groote middelpunt 
Van al wat hier geschiedt; hij stelt hun in 

straalde weer. Een betooverend lachje gaf het 
een aanvalligheid en bekoring, die Werner 
meer nog dan vroeger verrukte. Ze reikte 
hein haar hand en drukte krachtig de zijne. 

.1k dank n*, zei ze, n ik dank u hartelijk, 
dat n zoo'n belang in mijn plannen hebt 
gesteld. Ik weet, hoe u °verkropt v zit met 
werk en toch hebt u nog tijd gevonden, om 
u met mijn aangelegenheden te bemoeien. E 
hebt nj..ti een groot genoegen gedaan. !toe hebt u 
zich de aanbouw bij de bewaarschool gedacht?. 
;liet zou ik 1.‘ eigenlijk het beste op de 

plaats zelf kunnen uitleggen. behoeft maar 
te zeggen, wanneer u loet terrein wilt bezoeken. 
Ik zal er dan zijn met de achtteen en kan ze 
n daar toelichten.. 

„Ta, waarom eigenlijk te dralen?* meende 
Dor. r  Komt het uit met uw tijd, dat «e er 

1111. heengaan ?• 
N ittli nul ij k • , antwoordde Werner. Dora 

..elielde en beval den kantoorknecht haar kim 
voor te doen komen. . 

ill 11 mij eenogenblik verontschuldigen?. 
vno. W enter. .1k moet ren mar spoedstukken 
onderteekeneti en ben dan geheel tot nw be- 

Vijf omtolden later stond de eremto ‘oor de 
deur; toen daarna o s. 11 eenre klaar niet zijn 
lianolteekeningen en .terg hij 101.1 I kro in. 

.Naar lort Therismiserk .. bevel hoi den  

staat te arbeiden, hun kunstwerken te maken, 
hij ook zal hen wel zoo spoedig uitputten dat 
zij niet and worden. Velen zagen er niettegen-
staande de verhitte glans vermoeid, bleek reit 
en dit kan niet andere. In vele opzichten zijn 
deze knappe werkers beklagenswaardig. 

Ik woonde het behandelen van een lrerke-
lijke vaas bij. Men kan, zoo men wil, naar aan 
de wanden hangende modellen, in zijn bijzijn 
een beker tot stand Wen komen, en een 
Amerikausche dame stelde mij -door haarbe-
stelling in staat, het eveneens te unachouWen. 
Een beker, een kelk als een lelie, een platte 
voet , .de stengel een dolfijn, die met den kop 
op het voetstuk rust en met de naar boven-
gekrulde staart de kelk omhoog beurt. Het 
resultaat behoorde niet tot de edelste stalen 
van Venetiaansche glaskunst, maar het was 
zeer ingewikkeld en de moeilijkheden waren 
onder het vervaardigen klaarblijkelijk. De taan 
begon met de kelk. Deze ontstond uit een 
klein glazen bolletje, aan den langen "stuk 
rondgeblazen, aan het uiteinde door een plat 
instrument geopend, en vervolgens met behelp 
van dat zelfde instrument en door het draaien 
van de staak tot een kelk gemaakt. Op nage- 

-wijze motetood de metr 
Interessantste was natuurlijk de dolfijn. Hij 
HBS in zijn eersten vorm een door bladgoud 
gewenteld rolletje glas. Met een puntig tan-
getje' werden de vinnen opzij uit de elastische, 
taaie stof getrokken, — met bijzondere zeker-
heid weet de kundige hand min beide kanten 
zonder eenige aarzeling precies de zelfde plaats 
te vinden en haar trekkracht te bepalen. Zoo 
zag ik de breede mond en aan deze de dunne 
gekrulde lippen verschijnen. De staart boog 
om en tilde zijn gespleten eind omhoog om 
straks den beker te kunnen dragen. De oogen 
Werden nog apart aangebracht. Met behulp 
van een jongen plaatste de man de kelk op 
het staartje en de kop op het voetstuk. Ten-
slotte volgden de oeren van het-geheel. Een 
bambino' —• -het is,Jerwonderlijk wat een 
juistheid van bewegM deze knapen reeds 
hebben — bracht ter juister plaats van boven 
een dun diertje glas aan, de arbeider be-
vestigt het nader, vangt met zijn tangetje 
het einde op, door een sierlijk glijdend hand-
gebaar buigt hij het sliertje tot een ronding, 
weg van de kelk, naar buiten toe, weer nabij 
dan, tot het met een fijn figuurtje van onder 
werd aangehecht. Bewonderingswaardig gelijk 
werden zij, heel dun en met een lichte draaiing 
liepen zij hoog boven het glas uit om in een 
gracieuse lijn neer te buigen Set bij de steel. 
De vaas stond klaar. 

Ik heb lang in het heete vertrek vertoefd. 
Het is een oude kunst, zij is reeds door 
Byzantijnache handwerklieden gedurende de 
kruistochten ingevoerd en eeuwen lang druk 
beoefend. Deze ouderdom maakt haar eerbied-
waardig. Men voelt koe veel tradities hier 
leven en nog altijd tot voordeel van het 
werk de -handen besturen, — hoeveel ervaring 
in deze werklieden ligt opgehoopt. Zij zijn 
altijd weer Mut.eeren, ban kunst erft over 
van vader op zoon. Nieuwe vormen worden 
wellicht niet meer geschapen het kan zijn 
dat het geheele bedrijf hoofdzakelijk een her-
scheppen der oude is. Maar toch, men behoeft 
slechts met aandacht stil te staan voor de 
edelste stalen om zijn bewondering te voelen 
groeien. Grilligheid, broosheid, onberekenbare 
fijnheid, zij zijn er de hoofdeigenschappen 
van. Men denkt aan waterlelies, aronskelken, 
un de halsbuiging van gedroomde zwanen 
om een meer van fantaisie. En wat ten slotte 
overblijft is naast de groote bewondering een 
'groote verwondering, dat die onbeschaafde 
mannen, met hun schijnbaar grove, lompe 
handen die langzaam verworven macht hebben, 
om zonder voorbeelden, alleen uit louter ge-
voel voor aek.ne vormen, voor rhybtme, zoo 
brooze dingen in het leven te roepen. In het 
leven zeg ik. Sommige dier dingen schijnen 
slechts een schijnleven te leiden. liet is alsof 
het glas tot een zoo uiterste spanning ge-
blazen is dat het bijna in lucht zou opgaan, 
onzichtbaar woeden zou, en men schroomt 
het aan te raken. 

chauffeur. e lk heli de schetsen op mijn bureau 
liggen. Tk zal ze gauw even halen mli dan 
kunnen we naar de bewaarschool doorrijden.. 

Gedurende de snelle rit was liet voeren van 
een gesprek onmogelijk. Voor het hek van het 
Theresia-werk hield de auto stil. Werner steeg 
vlug uit en kwam na eenige minuten met een 
rol teekeningen en een portefeuille terug. Een 
kwartier later was de bewaarschool bereikt, die 
in Dorotheenhof naast de arbeiderskolonie was 
gelegen. Ire auto hield stil voor de groote 
speelplaats, waar juffrouwen met de kleine 
kinderen allerlei spelletjes deden. De moeder 
van het huis, het hoofd van de besaarechool 
melde toe om hare dien,sten aan te bieden, 
voor het rondgeleiden van de moten. Dora 
reide haar echter, -dat -he-t niet in haar voor-  
nemen lag, de school  te bezichtigen,  maar dat 
zij gekomen was om nieuwe bouwplannen te 
bespreken ; ze verzocht de moeder van het 
huts, hare gewone bezigheden voort te netten. 
Werner ontrolde de teekeningen en hield met 
Oom hem weerbamtige papier vast, dat zich 
bij de minste vrijheid weer wilde oprollen. 
Ilij verklaarde hoe gemakkelijk de bouwplannen 
warm uit te voeten, -wanner, men de «me 
aijvhoilml verlengde en op het gehsele gebouw 
reit tweede verdieping Oudste. Er ma da/minor 
minde ontdaan •  een timede kromme-hooi 
en V0111 de npleklininochuid voor niebilea. waarbij 

Het wan vreemd weer in den gondel, door 
het witte, in den namiddag milder geworden 
licht te varen onder den blauwen hemel over 
het spiegelend-blauwe water, en te mijmeren. 
Vretnader nog , om door de nauwe Veneti-
aansche kanaaltjes naar huis te glijden. bij 
de menigvuldige hoeken den eauwenonden 
roep te hooren, waarmee de gondelier. elkander 
waarschuwen dat zij nabij min. Alles is hier 
eigenlijk herinnering, een heel afzonderlijke, 
van Mimen her, en dat maakt Venetië en de 
laguneneilanden zoo bijzonder om er te zijn 
en 'geeft ken voor het gevoel en de gedachte 
iets wat andere steden, zelfs Rome, niet bezitten. 

NELLY VAN EYCK--..Bassanots, 

INOEZONDEN MEDEDEELINOEN. 
Prila per regel 40 cent. 

DAMES! 
Overtollige haren k  

binnen 8 dagen voor goed en 
pijnloos verwijderd toerden. 

handeling  dom. beammaide__ 
Dame in gesloten salon. 
Brieven N.. A 127 aan het bureau van dit blad. 

VOOR MOEDERS. 
Geen nieuws onder de non! 

Ik was zoo blij Met mijn mooie, praktische, 
soo heel nieuwerwetsche jurken, waarvan ik 
er verscheiden in mijn luiermand had gekregen. 
Engelsche jurken noemen we ze, ge weet wel, 
die heelemaal open van achteren zijn en met 
twee kleppen en linten viiiir op het borstje 
sluiten. Zonder mouwen,  zoodat te makkelijk 
over een truitje aangedaan kunnen worden en 
het kindje in é. °ogenblik van een slaap-
kamerzuigeling in een salonbaby is herschapen. 

Daar kwani een oude Duiten-be dame van 
wel bij de zeventig en bracht me hetzelfde 
soort jurk in het mooiste exemplaar, dat 
ik heb.  

Vin Fransch flanel. Heel lang. Lijfje, 
schoudertjes en de heele , lange, wijde rok 
gefeetonneerd met de hand. ik heb ontraggelijk 
veel plezier vradat lange, warme en praktische 
kleed gehad, vooral toen Baby's mama om 
wat op te knappen met de Baby van twee 
monden naar buiten moest. Toen droeg Baby 
de lange jurk als reistoilet, en verder op de 
rijtoeren, die buiten ondernomen werden, en 
de kleine pootjes waren heerlijk beschut door-
den langen, flanellen rok. 

a0•, zei ik dankbaar tot de oude dame, 
en vol bewondering ook, dat iemand van bij 
de zeventig .66 met haar tijd mee tras gegaan -
en ten zoo hoogmodern naaldwerk had willen 
verrichten: .Wat snoezig! Zoo'n nieuwers-et-
...he Engelsche jurk!. 

orEen Engelsche jaarkt' vroeg de oude dame • 
bijna verontwaardigd. ,En een nienwerwetsche? 
Wie zegt dat ?w 

,,

i sWel , zoo heeten ze nu eenmaal., be-
s  erde ik. 

eGa maar in de handwerkwinkels vragen 
o een moderne Engelsche babyjurk — dan 
B en ze u dit model.* 

I,,Di e vind ik prachtig!. riep de oude dame 
uit. ',Zulke jurken maak ik voer mijn kennissen, 
sodlang ik een naald kan hanteeren en dat 
zijn al heel wat jaren. Als jong meisje maakte 
ik ze voor de vriendinnen die eerder getrouwd 
waren dan ik. Die moderne Engelsche baby-
jurk — 't ia een antieke Duiteche !* 

Nu — mooi zijn ze en praktisch zijn ze 
ook. Maar modern zijn ze dus heelemaal niet! 

MATER CONATA. 

OUDE SJAALS. 
K unetzalen d'Audretsch (llooge Wal). 

1. 
— Oud — het woord heeft in verband niet 

kunst en kunstnijverheid wellicht nimmer méér 
beteekenisvollen klank bezeten. 

plaats was voor huishoudonderwijs en voor 
een naai. en knipcursus, terwijl ook tuinbouw-
onderwijs kon worden gegeven. Een moestuin 
was er reeds. Een weide, die zich naast de 
speelplaats uitstrekte en die ook het eigendom 
van de familie Ittechwald wao, kon mede om-
muurd worden en zou een tweede speelplaats 
kunnen woeden, die ook voor de leerlingen 
der opleidingsschool zou kunnen dienen. 

Dora was verrukt over al deze plannen. 
',We moeten maar geen tijd laten verloren 

gaan., zei ze en haar gelaat straalde van 
ijver en blijde opwinding, r are zullen dadelijk 
met de uitvoering der plannen beginnen.• 

el; behoeft enkel uw naam onder de plan-
nen en onder de kostenberekening, te zetten _ 
en we kunnen morgen beginnen:. 

In hun nabijheid stond een houten bank 
en een tafel ven de kleintjes. Dors lette zich 
erop neder en plaatste haar handteekening 
onder teekeningen en berekeningen. 

Wilt u ook nog even den datum erbij 
schrijven. verzocht • IVertier en Don deed 
zulks. 

s Er wordt weker loet den grootstro spoed 
aan gewerkt, nietwaar?. reneg Ilona noren,. 

.Natuurlijke, zei Wrener en toen re hem 
»uren» de hand reikte, om hem te danken, 
kon hij niet nalaten, deze te knepen. 

Wordt verenigd. 



Gedrukte Shawl. 

3 
Want, terwijl men nog wel denkt te leven 

in het ontwikkelingsstadium van een nieuwen 
stijl, is allerwege en algemeen een teruggrijpen 
naar wat i s geweest, naar wat oud ie. En 
met vuriger aandrang naar de mate de dingen 
ouder zijn. Het lijkt een modewaanzin, die 
zucht naar het verzamelen van oude kunst en 
oude voorwerpen. De handel heeft deze moderne 
voorliefde geëxploiteerd en we leven in den 
tijd van antiek gemaakte nieuwe meubelen, 
van antiek beslag op nieuwe kasten, van nieuw-
antieke tafels waarvan de bloden met opeet 
gehavend zijn, mishandeld, opdat. zij slechte 
o u d zouden gelijken. • De handelsgeest is in 
dit opzicht als eenavoekerplant die het gezonde 
in dere voorliefde .voor oud' drukt en ver-
drukt. Het gezonde is er toch inderdaad: Het 
bestaat hierin, dat de menschen hebben legren 
vergelijken: turechen oud en nieuw. 
' Wanneer we in de meubelkunst bijv. af-
zonderen de meubelen welke een Nieuwenhuis 
en nog heel enkelen vervaardigen, blijft er 
een modern product over dat wezenlijk toch 

wel heel weinig schoons bezit. De rechtlijnige 
buffetten met glazen kastjes, de stijve, rechte 
stoelen, we kennen ze allen zooals ze in een 
goedkoop maaksel, bij duizendtallen zijn ge-
leverd. Met kleeden, gordijnen, met stoffen 
ook, die men draagt, is het al precies zoo 
gesteld. Het moderne product is een massa-
product, leelijk en doorgaans goedkoop. Is het 
dan te verwonderen dat de smaak uitgaat tsaar 

-prachtige weefsels, uit een tijd die voorbij is, 
naar meubelen uit een tijd, toen men de hoogste 
eisehen stelde aan de houtsoorten die men 
aanwendde; naar de aardewerk- en porcelein-
kunstwerken, vervaardigd uit een superieure 
kleisoort. Al het mooie handwerk uit vroeger 
eeuwen, toen, in den tijdvan kon ontstaan 
dikwijls evenmin goedkoop, al dit mooie goed 
werd door den heerschenden wansmaak van 
veer dertig, veertig jaar niet geteld, verwaar-
loosd en vergeten. De grofste staaltjes van 
onachtzaamheid zou ik u kunnen opdissehen: 
van een zuivere empire-esnare 
staand slechts gebezigd werd om opgeborgen 

reiskoffers tot -  voetstuk te dienen, van empire-
: ',secretaires. welke men met een excuus dat 

men niet beter had, het dienstmeisje tot haar 
gerief afstond. Oude hak-kampees met mahonie-
houten omlijsting heb ik zelf eens in een 
tuinkolenhok verbannen gezien, totdat men 

__het gevaarte voor vijf gulden of minder van 
de hand deed. En om aan tot ons-opschrift 
terug te keeren het is mijn lezeressen on-
getwijfeld bekend hoe zonder eeltige piëteit 
voor het schoon ornament, de antieke sjaals, 
de kostelijkste doeken werden verknipt en ver-
hanseld voor .... ochtendjaponnen.' 

Tot overmaat van _smakelonsheitt.meende 
men dan nog dat de stof met zoo rijk en 
kleurig ornament, een garneering behoefde. 
Fluweelen belegsels, fluweele,n kooppen en 
boorden plakte men er nog op. Van dit mis-
bruik der schoone sjaals is thans wel iedere 
huisvrouw -geirezen. De smaak voor: — oud —
is aan de orde en de bezinning is terugge-
keerd. Nu de mode de smaak naar antiek in 
elk opzicht beheerscht , gaat men onwillekeurig 
met toéér aandacht "lat eerst weinig getelde, 
oude goed ontleden. Maan de telgen onbe-
vangen open, dan is het pleit voor de oude 
sire', beslist. 

In tien ktinstitendel buiger to 't Nourdriude  

hebben wij een mooie collectie doeken onlangs 
bewonderd. Van dezen kunsthandel zijn de 

-sjaals (re6 zij zelfs te koop zijn) een onder-
deel, de kunsthandelaar van Delden uit Am-
sterdam maakt er een hoofdzaak van. De heer 
van Delden heeft er zeker wel een honderd 
tal en pan de allermooiste en gaafste. Jaren 
aaneen heeft hij za' opgekocht; hij kocht ze 
van Engelsche en van Fransche afkomst; ook 
echt Perzische doeken aait hij.; eveneens in 
Holland gemaakte doeken. Die enkele Perzische 
doeken, welke hij bezit, zijn twe4h driehonderd 
jaren oud. . 

In plaats van den effen spiegel (het mid-
denvak) komt daarop een ornament voor: een 
ster door hoterbire-vormige vlakken omgeven. 
De echte Perzische doek is bonter, onrustiger 
van ornamentiek, zoodat zich bij het kunstpro, 
duet, de Perzische sjaal, het verschijnsel voor-
doet, dat de imitatie honger stijgt in kunst-
waarde dan die van het oorspronkelijke product. 

Ongeveer op het ' eind vim de achttiende 
eeuw schijnen de eerste Aziatische sjaals in 

woordig zulk een mooie lap zoo gaarne als 
versiering in den salon of de hall aanwenden. 

T. v. T. 

MUZIEK. 
Uit het Leven van Marianne Pirker. 

Onder dé beroemde vrouwen uit vroeger 
of later tijd is er eerre, wier naam altijd weer 
mijn aandacht trekt en geboeid houdt door 
haar merkwaardig leven, haar tragisch lot. 
Steeds weer zou ik willen lezen van heer doen 
en laten, zou ik bijzonderheden willen weten 
uit den tijd, toen haar gelokenee boog- rem • 
en deerne, toen ze in de diepste jammer was 
gestoei.. 

Helaas is er veel verloren gegaan over haar 
en de waarheid, is zooseer doorvlochten met 
gissingen en legenden, dat het moeilijk valt, 
het beeld van deze vrouw levendig voor oe 
te halen. We voelen zit vele fragmentarische 
bijzonderheden, uit beschrijvingen, uit brieven 
van haar, dat ze een sterk geprononceerde 
persoonlijkheid bezat, vol kracht, geest en 
temperament rn we zouden zoo gaarne tot in 

afdalen, wat baar voelen en denken 
in blijde en droeve dagen betreft. 

Ilij alle» wat half gegakt of verzonnen es  

over haar, doen de historische bijzonderheden, 
die Dr. Krauss indertijd in ',Die Mueik. over 
Marianne Pirker meedeelde, verblijdend aan 
en dank zij nieuwe, volkomen betrouwbare 
bronnen, schijnt er een nieuw licht over deze 
merkwaardige vrouwenfiguur. 

Een glans van herinneringen, een bepial-
delijk soort roem, die haar naam bindt aan 
dien van een der grootmeoeters der kunst, 
zooals bijvoorbeeld de groote Beethoven-zan-
geressen Schreider-De Vrient en Anna Milder, 
of beroemde Wagner-vertolksters, omgeeft den 
naam Pieker -niet. Velen zullen zelfs niet veel 
meer dan den naam kennen van de gevierde 
zangeres Uit @Ina's tijd. Een reden daarvoor 
mag wellicht voor een deel gezocht woeden 
in de tijdsomstandigheden, waaronder zij leefde, 
tijdsomstandigheden, • die ,in alle opzichten 
ofiiijkend waren. van de tegenwoordige. Gluck, 
we noemden hem reeds, de wegbereider van 
nieuwere begrippen en vormen, was de com•• 
ppnist van haar dagen. Met hem nam het 
hervormingswerk eerst een aanvang, dat loer 
door de modernere componisten met krocht 
nou worden voortgezet en voleind. 

, Beethoven, Wa,m., hadden hea 
scheppingen, waardoor nieuwe wegen werden 
afgeteekend, nog niet aan de wereld ge-
schonken. Grootendeels waren toentertijd nog 
de Italianen aan het woord, althans in de 
kunst ;  waarin Marianne Pirker uitblonk. Haar 

,grootste lauweren behaalde ze namelijk als 
opera-zangeres. Hoewel ze als kerk- en kamer-
zangeres een uitstekenden naam heeft nage-
laten, was haar roem op dit gebied niet zoo 
algemeen verbreid. Zij miste voor de vertolking 
van Bachs en Handels werken in temperament 
en aanleg die volslagen geschiktheid, die haar 
voor de opera was aangeboren. 

Mag de glans, die van haar naam uitging, 
verbleekt zijn in dezen tijd, nn ontelbare 
sterren aan den kunst-hemel schitteren, het 
leven van Marianne Pirkije, is een zoo merk-
waardig geweest, als welltaast geen ander. 
Haar aanleg en persoonlijkheid deden deze 
bijzondere vrouw een beduidende plaats in-
nemen in het kunstleven van haar tijd, terwijl 
haar wreed lot haar naam met een tragi-
romantischen nimbus omgeeft. 

Hoewel Marianne Pirker uit een Stiermark-
sche familie stamde, stond haar wieg in 
Wfirtemberg. Zij was van Mehzelve een von 
Gevereck , een zeer goede familie. Bijzonder-
heden over. haar opvoeding zijn er niet; alleen 
staat het vast, dat deze een zeer zorgvuldige 
was. Daar 7 een mooie stem bezat, zou ze 
voor den zang opgeleid worden. 

Op twintigjarigen leeftijd huwde ze den 
Oostenrijkschen violist Franz Pieker, die 
zeventien jaar ouder was dan zij. Deze ver-
bintenis kwam haar in vele opzichten ten 
goede. Pieker, die een zeer kundig musicus 
en leeraar was, leidde Marianne's verdere 
ontwikkeling uitstekend, zoodat ze zich met 
zijn hulp tot een buitengewoon zangeres 
vormde, technisch zoowel als wat stemmiddelen 
en voordracht betreft. 

Haar forsche imponerende persoonlijkheid 
• en haar gedecideerd karakter waren mede 

oorzaak dat Marianne een bijzonder figuur in 
de toenmalige .muziekwereld werd. 

Had Marianne veel van haar man geleerd, 
in menig opzicht kon hij niet als haar meerdere 
gelden. Marianne, met haar sterker intellect 
en meerdere algemeene ontwikkeling, was zich 
deze - meerderheid ten volle bewust en was de 
stuwende kracht der familie. Pirker had een 
prikkelbaar, onevenwichtig karakter en was 
verre van een overleggend, zuinig man en 
hoewel Marianne op deze laatste eigenschap 
ook niet bepaald kon bogen, was ze toch 
verreweg de meest practisehe van de twee. Zij 

.beheerde dus grootendeels de geldmiddelen, die 
voor het meerendeel door haar werden verdiend. 
• Marianne ;neg dus wel eenigszins als het 
gezinshoofd worden aangemerkt. Overigens 
gebeurde alles in goede harmonie. Hoewel 
Pirker een eigenaardig man was, mien vele 
artistieke zwakheden aankleefden, hield hij 
inderdaad zeer veel van zijn vrouw; hun Ins-
welijk was zeer gelukkig en ze wisten beiden 
elkaars hoedanigheden te waardeeren. 

Vele kunstreizen maakten ze tezamen kunst-
reizen, waarbij Marianne's naam steeds meer 
in aanzien steeg. Als een groot bewijs van 
haar werkelijk uitblinkende artistieke kwali-. 
teiten, mag gelden het succes, dat ze zelfs in 
Italie behaalde, Italie, het land der zangeressen, 
de bakermat van r il bel canto I. 

Het was niet alleen haar stem, die haar 
zoon roep deed verkrijgen, we moet. het 
-ook zoeken in haar voor dien tijd beduidende 
ontwikkeling. Haar uitstekende opvoeding kwam 
haar goed te pas in haar loopbaan. Dank zij 
deze had zij een gemakkelijkheid van be-
wegen, een zekerheid van optreden, die niet 
naliet, indruk te maken, en ook dank zij 

,—kon zij haar programma's samenstellen 
uit Duireche, Fransche, Italiaansehe en zelfs 
Engelsche muziek. Deze laatste taal echter 
leerde zij eerst goed bij een verblijf te Londen, 
maar ze aan de Koninklijke opera van bord 
Middlesex verbonden was. Er was een tijd, 
waarin ze haar man niet kluchtige ontsteltenis 
beschrijft, hoe ze aan 't Hof moest zingen 
uit ent boek dat de; koningin haar mud, met 
enkel Engelache liederen. Haar tegenwoordig-
heid eau geest verliet haar echter niet; ar 
liet ze zich eeltige melen dmir een Engelarhe 
~zingen — e end aken& song ieh air when,. 
gerede weg: wie tril air lit0Genetert, 
tbr lliimarl.• Wordt vervolgel. 

Een beeldhouwwerk van de Hertogin 
d'Uede. 

Onlangs mochten we eenige bijzonderheden 
uit het leven van de beroemde Fransche beeld-
houweres d'Usés geven, die zij zelve had 
medegedeeld. 

Met opzet laten we in dezen zin het ',her-
togin• weg, daar de stoere werkster er zee 
op gesteld is, als vrouw en als artiste geoer-
deeld te woeden, zonder dat haar hertoginne-
kroon eenig gewicht in den -schaal legt. 

De beeldhouweres heeft op het oogenblik 
voltooid een standbeeld van Juliette. Dodu. 
liet zal geplaatst en onthuld worden te Bièvres. 

Juliette Doda is een der heldinnen uit den 
oorlog van '70. Ze was telegrafiste. De Duit-
schere waren gelegerd in en -om Pithiviers, 
waar ze-woonde en arbeidde. De telegraaflijnen, 
waar de vijand een wie druk gebruik van 
maakte, liepen langs het venster van haar 
slaapkamer. Des nachts wist ze de lijnen af 

' te leiden, en op te vangen al wat de Duitschers 
wegwinden of als antwoord ontvingen. 

Zoo kon ze de gansche gedachtenwisseling 
van den vijand in dat centrum opvangen en  
mededeelen aan de I. ranschl-- regeering. Zeven-
tien nachten achtereen herhaalde ze haar 
waagstuk. Toen werd ze verraden door de 
meid. Zij werd gevangen, genomen en werd 
veroordeeld tot het lot van • den spion dood 
door den kogel. Dat vonnis was uitgesproken 
door den commandant aan Pithiviers. Doch 
de dienstchef, Prins Friedrich. Karl, wellicht 
getroffen door zoveel moedige vaderlands-
liefde in een meisje van twee-en-twintig jaar, 
veranderde het vonnis in Duitsche krijgsge-
vangenschap. Juliette werd weggevoerd en 
was pas onder de laatste krijgsgevangenen, 
die naar hun vaderland terug mochten keeren. 
Ze woonde nog enkele jaren te Bil-vree, waar 
nu het gedeokteeken zal onthuld worden en 
waar ze jong gestorven is. 

EEN PRAATJE OVER GORDIJNEN. 
Onlangs las ik in de Aarde en haar Volken, 

in een causerie over Brussel, dat het iedereen 
opviel, de onberispelijkheid en fraaiheid der 
gordijnen in Brussel en in de voorsteden. 

Juist stond ik gereed, eens voor een weekje 
naar Brussel te gaan, daar 't toch wel een 
te groote leemte in mijn ontwikkeling was, 
dat ik Brussel niet gezien' had. De Aarde en 
haar Volken had me nu attent gemaakt op 
de gordijnen en ik besloot, duchtig daarop 
toe te zien. 

Een week lang heb ik gordijnen bestudeerd. 
Maar — dat artikel in de Aarde en haar Volken 
zal wel door een man geschreven zijn! Een 
man alleen kan vertellen van fraaiheid en 
onberispelijkheid, bij reereel vuils en slonsigs! 
Neen maar, neen maar! Het mès waar, de 
heele gordijnenkwestie is in Brussel oneindig 
veel verzorgder, samengestelder en zeker wel 
veel d urder dan hier. Als ik 't woord ver-
zorg er gebruik, bedoel ik alleen, dat er 
zooveel r -mag is besteed aan degurdijnen, 
toen z gekocht en opgehangen werden. Waar 
wij 't et een eenvoudig rolgordijn benevens 
een onepziehtig tillen gordijn voor den door-  
kijk den — daar zijn de Brureelsehe hui, 
vroewen vaak niet tevreden of er moeten 
hangen !twee stellen sierlijk gedrapeerde schuif-
gordijnen achter elkaar, een ontzaggelijk be-
werkelijk rolgordijn van fijn linnen niet 
vierkante, ronde en ovale kantstukken erin 

sn prachtige franje er aan,  en dan nog een 
tel zeer mooie en kostbare ondergordijntjes. 

De zorg schijnt zich echter in hoofdzaak 
uit te strekken tot hiertoe en niet verder. 
Want dan hangt de boel eenmaal — en dan 
blijft het hangen. I doe lang in 's Hemelsnaam 
Naar het pikzwarte, het volmaakt verfom-
faaide te oordeelen , zou je zeggen: twee, 
drie jaar op zijn minst. Maar nu ken ik het 
vuilgehalte der Brusselsehe lucht niet. Dus 
misschien gaan ze er toch eerlijk met den 
schoonmaak, eens per jaar, af. 'Doch dan 
moesten ze er minstens vijf maal per jaar 
af, want het resultaat, es meer dan treurig. 
En wilt. ge  gelooven , dat 't juist om de pracht 
en statie der gordijnen veel meer hindert dan 
hij een eenvoudig rolgordijn? 

Om van eenvoudige rolgordijnen te spreken. 
Natuurlijk hen ik ook in het Paleis van 
Justitie geweest. En zooals ik me deer geërgerd 
heb !. — I le vuilheid ets drassigheid ging alle 
perken te buiten. Zien dj herren rechters 
dat dan nooit? Daar' hingen voor vele ramen 
Meel eenvoudige, witte rolgordijnen, maar sMl 
onbeschrijflijk zwart en smerig! Ze hadden 
zeker den ganschen wilder op l'ési hoogte 
gehangen en waren met het voorjaar en de 
zon voorgoed neergelaten. Allen certaonden 
ze een voile streep van_ wel vier handen breed, 
eenvoudigweg pikzwart en donkerbruin — op 
een witgordijn! 

Die prachtstukken van helderheid moesten 
het nog afleggen bij de smerigheid der zware 
pluchen gordijnen, bij de ongeloofelijke vuil-
heid der pluchen drapeeringen om beelden en 
reilen. — Met een schep kon turn er het 
dikke grijze stof afteheppen! Men moet de 
lichtjaar schoonmaaksters hemel.' eens een - 
Vredexpalei,.. in de handen geven! Wat wan 
ik blij, dat al dat heerlijke moois van be-
hangsels en gordijnra en klei den tenminste 
in lloilandsehe handen in! 

W aar de gordijnen in al hun pracht en 
tinvr wérkelijk een tuit Veer de asgen vorm-
den, dat wat tb de deftige horenatail, Veeuur 

Gedrukt, Shawl. - 

Etropa te zijn gekomen‘etriirrulame Fallien 
wordt genoemd als de eerste dame, die te 
Parijs zich met eén sjaal om de schouders 
geplooid, tooide. 

Sierlijk moet de ornamentele doek op de 
crinoline gevallen zijn. Z66 werd de eigen-
ahrdige tooi bewonderd, dat ze direct insloeg 

—en mode werd. De doeken werden niet alleen 
geiMporteerd„ doch al spoedig nagemaakt. 
Voortreffelijk nagemaakt. Behalve in Frankrijk:  
in het Schotsche plaatsje, Paisley. De Paisley 
doeken en de Fransche doeken zijn het voor-
namelijk welke in de collectie van Delden 
zijn opgenomen. 

De kunstzalen van den heer d'Audretsch 
op de Hooge Wal leeuen zich er uitnemend 
toe om al dit schooins recht te doen weder-
varen. De lange hooge wanden geven de 
gelegenheid dat de lange Jappen in volle 
lengte naast elkaar hangen uitgespreid. 

Wij kunnen onze lezeressen niet warm ge- 
- -aanraden er eens een kijkje —te gaan--

nemen. Vooral nu onze huisvrouwen tegen- 
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Wilde Eendvogels 

Talingen 

Watersnippen. 

N. F. v. GELOER & C°. 
voorheen MANTZ dt -Co. 

Amsterdam, Prins Hendrikkade 

Engelsch „Handmade-  Kristal. 
Baccarat Kristal. 

Val St. Lambert Kristal. 
Boheemseh Kristal, 

Drinkserviezen :: Glaswerk. 

Engelsch-, Fransch- , Duitsch- en 

lnlandsch Porselein en Aardewerk. 

Eetserviezen, 

Ontbijtserviezen, 
Waschstellen. 

Keuken-inrichtingen in Geëmailleerd. 

Hout- en Borstelwerk. ANNO:11760. 

Zwaluw 
Limonade. 

Tent ledeungerd. 

G. Nieuwinbuizen, 

GEBRUIKT STEEDS 

MOLENAARS 

NEMER 

Bloedarmoede en Bleekieht 
welke de meeste ziekten en kwalen 
van meisjes en vrouwen veroor-
zaken, warden genesen - door de 
staalpastill es van Apotheker 
BOOM. Deze pastilles zijn ge-
maakt van Melkzuur, 1.1fzete en 
bederven nimmer en zijn dus veel 
hetet dan Staalpillen. 

Verkrijgbaar in flacons van 
1000 .pastilles f 2-  en 50f1 
pastilles /1. 11.20. 

Na ontvangst van het bedrag 
wordt door firma M. BOOM, 
Arnhem 17 een flacon franco huis 
toegezonden. 

REISBELASTING. 
Geen beter middel zijn reisgenoegen 

te verhoogen ie er dan de wetenschap, 
dat ge anderen doet genieten. Als 
gij uw reisbudget opmaakt, set er 
dan I of pet. bovenop, die gij nog 
voor den aanvang der reis overmaakt 
aan de Vereeniging Reinbelas-
ting. Opdat als gij n verpoost ook 
ergens een moeder de kracht en de 
opgewektheid herkrijgt, om weer dat ,;ja voor Inter gemn, wat st zoo 
gaarne zijn sou, .n vader weer in 
staat wordt gesteld den kost te ver 
dienen voor de aijnen. Wie helpt 
hiertoe mede en gunde zijn bijdragen 
aan een der onderge..kenden. 

Namens Ad .Yea.l'oind, 
Mevr. S. 'VAN HOUTEN-vs'« Ra. 

 L.v. Nieuw 0..Indië J. 
Mej. M. JENTINK, Stadhoudend. 
Mevr. L. CRAMER-Wire Eacisont, 

Jan Pieters+. e..traut to. 
Mej. C. LAGE, Zeestraat Va. 
Mej. H. NWEEMER, Obreeltatr. 7. 
Junkvr. H. 1106'IC. Javainnuit 16. 
Mes, A. NOLAND Omme, Vis. 

leeneg .4 bij de Wittebrug 
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PERKEO" 

Reisschrijfmachine. 
Speolaal ge•ohlkt voor 

Dames-gebruik. 

Licht en Elegant. 

PRIJ, 1125.-• 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 
- ROTTERDAM. 
Meelt gratis Op proef geplaatst. 

Ontwikkelde Dames 
Wilt U VUL GELD naar Uw s..-
4rsans Dam.. en Heerenkleederen. 
alle Sehooninuk- en Verholenere, 
minnen ontvangen? Ontbied dan 

Rej. 9. V.1411-13akkèr; 
Spul 177, hooi St. Jactebstr• 

N.B. Koopt ook gehele inboedel,  
gebrokmi 6( baal goud es Mv.., 

AMOr kdu., sy ee direkte .fM.., 

4 
Louis-e, Ilisehofsallee , Chaussee IVaterloo. 
Maar als het daar ook nog eens niet goed 
was geweest! 

!lier 'ben ik voor menig raam blijven staan 
om te genieten van de pracht der kantmotieven. 
Edo ding moet ik echter zeggen ik genoot 
van de pracht der kantmotieven alsof ik ze 
uitgestald zag — als gordijnen dweep ik er 
volstrekt niet mee, liet is me te mooi! Voor 
een waarlijk deftig huis kan ik niets pgssenders 
verzinnen dan zooals onze aristocraten in den 
Haaghun ramen verzorgen : met de ondoor-
zichtige effen gesteven neteldoeksche gordijnen 
en met de eenvoudige ringetjes-valgordijnen. 

Een alleraardigste luxe en afwisseling zag 
ik in ondergordijntjes: Men had ze heel breed 
en heel smal, va/1 't stuk of afgepast. Ook 
zag men veel mooie, vierkante stukken guipure 
op ramen gespannen en bijwijze van hor tegen 
't venster gezet. Dit alles is in Ilolland be- 

kend genoeg. Een. enkel type heb ik toch 
hier nog nooit gezien en lijkt me heel makkelijk 
na te maken Van dik ijzerdraad heeft men 
een_ grooten driehoek vervaardigd en zet dien 
met den top omhoog. Vit dien top naar be-
neden loopt nog een ijzerdraad en verdeelt 
dus den driehoek in twee gelijke doelen. Nu 
neemt men neteldoek of wat men aanwenden 
wil en plooit dat waaiervormig uit over de 
twee nu ontstane driehoeken. Langs de schuine 

'kanten zorgt men, dat het neteldoek netjes 
za met wat mijn Groot/goeder een helmetje 
noemde , dat ie een strookje van 't zelfde en 
wel in den vorm van %n zoom. liet geheel 
is zuid ruim geplooid, dat er langs de schuine 
kanten ook nog Vrij veel ruimte overblijft. 
/iet staat, los, als een horretje, tegen het 
raam. 

In de heel eenvoudige gordijnen vond ik 
een stof toegepast, die ik' hier nog nooit zag  

gebruiken en die heel aardig stond. Voor 
souterrain-ramen, voor zolder- en keukenramen 
hingen soms gordijnen van bont goed, een 
eenvoudige mode of blauwe blok, zoo eenvoudig 
als de blok onzer beddentyken, maar °ogen-
schijnlijk was de stof fijner van kwaliteit. 

liet stond frisch en fleurig. Het volgende 
nieuwe op het gebied van gordijden trof ik 
aan in ons eigen land 

Een geweldig breede portière scheen Perzi-
sche gordijnen te dragen. 'Poch waren liet 
geen gordijnen in den eigenlijken. zin van 't 
woord, daar ze niet toegeschoven konden 
worden. liet waren geweldige Kelims, ieder 
geplooid neergehangen voor de deurposten. 
Een uiterst zware strook franje van wol in 
de natuurkleur, zooals men ze aan de Per-
zische kleeden vindt, vetbond het eene kleed 
met het andere en verving dus de ouderwet. 
sche baldakijn. 

liet geheel maakte een indruk van sobere, 
voorname pracht. . • 

Ilumvaotrw. 

• AD V ERTEN TIEN. 

Buitenhof Gravenstraat - Groenmarkt 

   

OPRUIMING ZOMERGOEDEREN 
DE TRIESCHE KRUIDKOEK 

Merk FRIEZIN, 

van firma W. 11. TACONIS - Leeuwarden 
Op 't gebied van KOEK het Kluste. 

Keurig verpakt. Bekroond met GOUDEN MEDAILLE. 

Vergending door geheel Nederland. 

JAC. BENEDICTUS 
Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert 1880 

De nieuwste haarwerken voor het moderne coiffure. 

SCHOOLSTRAA 9 en II. Tel. 3420. 

A. C. H. JANSEN, 
Aert v. d. Goesstraat 37. 

Teleph. Schel. 495. 

KANTOORBiEKNANDEL. 
Reismanden, Reiskoffers, 

Reistasschen, Veldflesschen, Drinkbekers, 
Sterke Schoolkoffers vanaf f 4.-. 

Kunstzalen d'Audretsch 
Hooge Wal 16a, den Haag. 

TENTOONSTELLING 
Beeldhouwwerken van 

Mej. E. VAN DANTZIC 
en eenar 

COLLECTIE OUDE SHAWLS. 

Kunstzaal Art/ 
Palace Hotel Scheveningen. 

TEN1-0101-1V13TELLING werken 

D. R. NANNINGA. 

BATIKWERKEN door 
Mevr. Ag. Wegerif. 

Poppen van Kithe Kruse. 
DACELIJKS «OPEN& 
• 

Mevrouwt 

Bestelt Uw ROOMBOTER bij de 

Apeldoornsche Codp. Fabr. v. Melkprod. 
(A. C. F. v. M.), MARIËNDAAL, - Tel. 163, 

ee u ontvangt uitsluitend late kwaliteit. 

SCHMIDT fr VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bil Schmidt v. d. Meer, Molenstraat lat 

Teleph. 8004 - Scheveningsche Veer 11 - den Haag 

DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inrichting voor het teek enen van 
WAI,ENS EN MONOGRAMMEN 

Oranje Abrikozen en Peren. 
ORANJE ABRIKOZEN nO stuks f 1.35, 1CO stuks f 2.-. 
KRUIDENIERSPEREN 3 Kg. t 1.40, 5 Kg. 11.80, 10Kg.13.40. 
PERZIKEN 25 stuk f 3M, 51) stuks f 5.-. 

Na ontvangst van postwissel verzenden 

Gebr. SERUMS, Vruchtenhandel, ZETTEN. 

ARNHEM 
 Hotel „Or., nj e-Nassau" 

tegenover hes, Station (links). Modern 

Restaurant Musis Sacrum 
Schoonste gedeelte van Nederland. Velperplein, 3 minuten per electr. tram (lijn I) van het Station. 

Directie: F. SIMON. 

2L11ANDAX. 

Nederlandsche en Steendrukkerij, nor • L . MITS. 

rens
StrikeOut



Dit blad verschijnt lederen Woensdagen Zaterdag. Hoofdredactrice : 
De abonneteentsprila bedraagt f0.12 per kwartaal, 

_ _ hji.vortraitberating .ithionderIgke-n. Mevrouw R, T 111-4T WIT rtm.e,  

PRIJS DER ADVERTENTTEN: Raam van Ananernam Kapstam: 
Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20. %NET/VERDIJ% 18, 'a-GRAVENHAGE. Gatema-e-l-e-t-t-e-r,e--werdee-riain-piatitenzare-- 
berekend.  Bij abonnement belangrijke korting. TELEFOON 9119. 

EEN LONDENSCH BOARDINGHONI: 
Gewoonlijk wordt een boardinghonse in 

Engeland, evenals hier in Holland, gedreven 
door mie vrouw, maar het gehalte der eige-
naressen van een dergelijk tehuis in Engeland 
of hier te lande is mm hemelsbreed vernaa-
iend, dat men, zoodra men met haar heeft 
kennis gemaakt, onmiddellijk daardoor getroffen 
wordt. Ik wil hier niet schrijven over de arme 
weduwen nat de volksklasse, die slaapgelegen-
heden en maaltijden bezorgen aan werklieden 
of meisjes uit den arbeideraMand, noch van 
de vrouwen, die aan 't hoofd staan der tal-
rijke damespensions, maar alleen van haar, 
die, beboerend tot de gegoede kringen, uit 
nood een dergelijke betrekking hebben aanvaard. 
- -Dat het baantje vair pensionhoudster waarlijk 
geen sinecure is, dat men eindeloos geduld 
paren moet aan fijnen takt, helder doorzicht 
en een groote mate van zelf beheersching, wie, 
die aan 't hoofd gestaan heeft Van een pension, 
zal dit ontkennen, maar waar de lIollandsche 
pensionhoudater, gedrukt deor de dagelijksehe 
beslommeringen voor 't meerendeel vaak geheel 
te gronde gaat, haar toilet verwaarloost en 
haar kapsel nonchalant behandelt, daar blijft 
de Engelsche dito vádr alles lady. Uw koffie 
aan 't ontbijt mag n meer doen denken aan 
't drabbig aftreksel van chiocorei dan aan 
koffie onberispelijk gekapt en gekleed, net 
een glimlach om de lippen, staat de pension-
houdster u te woord, vindt het ss o so re y., 
dat de koffie u niet bevalt, belooftvm klachten 
aan de sc o ok. over te brengen, en laat u 
dadelijk door het keurig in 't zwart gekleeds 
dienstmeisje, of door den knecht in linnen 
jasje een kop thee brengen, die inderdaad 
voortreffelijk is, En lachen kannen uitne-
mend thee letten) leidt uw gedachte af door 
te spreken over sthe fine weather., sthe 
storm., of ',the rein., vraagt, h00 ge slechts 
kort in Engeland vertoeft, naar uw plannen 
voor dien dag, geeft u raad ten opzichte van 
Tbc.  Houses of Parliament, die alleen Zaterdags 
voor het publiek zijn open gesteld, The Tower, 

e dat tijdstip- de kroonjuweelen niet te 
bezichtigen spreekt over de strenge voor- 
zorgen in de musea ten opzichte van de suf- 

-	 enz. enz. en doet u door haarerice- 
<lelijk -gepraat uw ergernis over de koffie ver-
geten. Ja, ge verwijt n zelfs lichtelijk, dat gc 
u bij uw gastvrouw hebt beklaagd, want al 
wordt het woord sparing viest,  nooit 
genoemd, ge voelt u toch als gast in haar 
huis opgenomen, in a. tr. verplicht, haar met 
de nodige beleefdheid te behandelen. 

De Engelsche boardinghouse-eigenares volgt 

Feuilleton. 
- - - 

20) 
VROUWENREGEERING. 

Naar het Duitsch van A. Owen 

!`Indruk verboden,. 

Terwijl Werner de teekeningen ineenrolde, 
knikte Dora een klein meisje toe, dat van 
haar kameraadjes weggeloopen was en in hun 
nabijheid bleef staan. I let was een allerliefst 
schepeltje van vier of vijf jaar, niet een 
klein engelenkopje, omlijst door blonde lokjes; 
een schelmseh lachje lag over het geidelitje, 
een beetje verlegen door de aanwezigheid van 
de vreemde mensehen. 

„Kijk toch eens, eirat een snoezig kind", 
oei Don, terwijl ze op het meisje wees.. 

,Xoni eens hier", riep Werner vriendelijk 
naar liet kleintje. Doch dit scheen niet ge-
neigd , aan de uitnoodiging gevolg te geven, 
hoewel liet bleef staan „tb het ware uitdagend 
tot Spel. Even daarna liep re weg-, doch 
keek dadelijk weer oolijk naar Werner en 
Dom om. 

Werner liep .  haar achterna, om baar te 
pakken en met kinderlijk inatinet liep het 
meien. tiaar Ion, om bescherming te zoeke 
en veuborg Mek achter haar rukken. 

Dom Mag. Ziek naar het kindje titer ter-
e ijl M enter naderbij kwarn. 

„Hoe arm je!" vroeg K.. 

de groote lijn en met de kleinigheden over 't 
hoofd, terwijl de Hollandsche daarentegen juist 
bij iedere kleinigheid blijft stil -staan, tobt, 
haar hersens afpijnigt om het iedereen naar 
den sin te maken en juist de hoofdzaak, het 
inboezemen van respect voor haar eigen per- 
soon, uit 't oog verliest. • 

Denk maar eens aan de boomt stemmen, 
die de wanden van een Rollandsch pension 
kunnen doen daveren, aan het wanluidend 
slaan met deuren en het driftig opbonsen van 
de 'trap. 0, hoeveel kunnen wij Hollanders 
ten opzichte van goede manieren leeren van 
onze buren over 't Kanaal. In mijn Londenseh 
beardingliouse heb ik veel gasten zien komen 
en-zien gaan, nooit werd de rust in buis door 
boom geruchten verstoord eb steeds eerden de 
gasten door de vriendelijke gastvrouw verwel-
komd of uitgeleide gedaan. 

,;lu moet men ziek Met vetelden, dat 
haar taak uitsluitend uit cb8eafseeren bestaat, 
ofschoon dit op zichzelf beschouwd tijdroovend 
genoeg ie. Moet zij niet iedereen te woord 
staan, moet zij aan haar tafel niet het gesprek 
gaande bonden, nieuwe gasten de' loyaliteit 
laten zien, kleine twisten tumchen haar pen-
Ménnaires beslechten ms. enz. Zij is de den- 

-rende kracht, die de machine in beweging 
brengt, orders uitdeelt aan het dienstpersoneel, 
de kas bijhoudt, het menu voor de helen 
dag opmaakt en helpt, waar dit noodig is. 
Hoe dikwijls heb ik door een half openstaande 
deur onze gastvrouw zien bedden opmaken 
en stof afnemen, iets dat op een schort leek 
over haar keurige japon geslagen en hand-
schoenen geschoven aan haar blanke gesoig-
neerde handen. 

In den geest der eigenaresse zijn ook de 
dienstboden beleefd en voorkomend. De c ook 
ziet men nooit , die blijft verbannen in haar 
keuken den ganachen dag, waar zij de handen 
vol heeft met koken, braden, roosteren, groen-
ten schoonmaken en afwasschee. Het ooit heueeh 
niet kwaad zijn onze llollandsche keukenmeiden 
eens voor een poos naar Londen in betrekking 
te zenden. De eeuwige klacht ,we hebben 
nooit gedaan., zou haar daar wel vergaan; 
want inderdaad heeft de Engeleche rook nooit 
gedaan. Kan haar Hollandsehe collega op 
stoel en stoof in volkbmen rust haar ontbijt 
nuttigen, zij begibt onmiddellijk verstb brood 
te snijden, oud brood te roosteren, boter-
balletjes te maken, eieren te-bakken met kam 
of spek, thee en koffie te zetten enz. enz. en 
nuttigt te hooi en te gras haar boterbommen. 
fs het ontbijt-, waarbij sehoone borden niet 
wonden gespaard, afgeloopen , dan kan zij het 
servies afwasschee en daarna dadelijk toebe-
reidselen maken' voor de warme lunch. Voor 

„Marie", zei het kleintje, mi de mengeling 
van verlegenheid en sehelinschheict was nog 
bekoorlijker dan voorheen. 

(lok Werner had zich tot liet kind over 
gebogen en knielde ,,zoet Dom. 

„Weet je, wie ik beu?" vroeg Werner —
„1: bent de hergraad", zei Marietje. 

„ioo, ken je mij zoo goed?" zei Werner 
Verrast. 

„da, u rijdt altijd in de tauto", antwoordde 
het kind. 

En wie ben ik dan'?' vroeg Dere. 
Mafietje lachte mhelmsch en hief haar kleine 

dikke, handje oe , wees niet met den wijsvinger 
doch met lid. middenvinger eerut naar Dom 
en dan naar Werner en zei :  

„C bent de vrouw van den illergraad." Het 
volgend °ogenblik gebeurde er iets, tegen 
Werner, wil, als een natuureemelinneel. 

Ween« hoerde een stem en wel de. sijue, 
en deze stem sprak 

„telt nee, kindjelief, zoo'u hemel op aarde 
is mij niet beschoren !" 

Nauwelijks had hij deze woorden gesproken, 
of hij hoorde ern geweldig rniselién in zij» 
voren en hij had het gevoel, alsof' hij. zMh , 
zelf voor liet hoofd moe« slaan of ia een of 
ander muisegat zien weg te kruipen.. Maar 
liet was te .laat. Hij lied deze ominnige 
«oorden gesproken:

llij had gesproken —. 
Neen , hij niet, doch een ander, ern tweede 

ik. een danst., die lomp en onVOUIMiehllg 
alle Menig/rauw de intireti omvertrok, alle 

de thee van 5 uur heeft zij weer brood te 
roosteren-, sandwiches en cake te maken, thee 
te zetten enz. enz. en als dit werk is afge-
loepen , kan zij onmiddellijk voor het diner 
gaan zorgen, dat om half 8 of >3 uur gehouden 
wordt.. Ga nu zelf maar eens na, hoe laat 
een Londenache keukenmeid-, afeamehen en 
opbergen meegerekend, eerst klaar kan zijn. 
Hebben onze kedtenprinemsen bij baar ver-
geleken dan geen benijdenswaardig lot.? 

De taak van tweede en derde meisje bestaat 
uit: tafeldienen, naar de bel loopera en kamers 
aan kant maken. le 's morgens de eetzaal 
gereed, dan gun zij naar de slaapkamerver-
diepingen en maa voor iedere kamerdeur 
een kan met warm water ijker.  Een Holland-
eche pensionhoudster sou _glijas baren krijgen 
bij deze gedachte, wat een last in den vroegen 
morgen, en  waar moet zij al die 
kannen van dun halen? De Engelsche pen-
sionhoudster breekt zich daar het hoofd niet 
over geen kannen genoeg, dan maar iets anders, 
wat als zoodanig dienst kan doen en zoo kan 
men zich op het portaal in den aanblik ver-
lustigen van een koperen kit, een aarden 
melkkan met gebroken tuit, een gietertje, 
een lampetkan ma. em. Ditzelfde toezeel 
herhaalt zich des avonds om half zeven, als 
iedereen naar boven gaat, om zich voor liet 
diner te verkleeden. 

Het pension, waar ik een poos verblijf 
hield, bestond uit een hoog, emal,,,maar zeer 
gerieflijk ingericht huis, gelegen aan een square, 
een soort park, omgeven door een hek, 
waarvan de aanleg door de bewoners der huizen 
daar omheen gelegen, bekostigd wordt en 
waarin dezen (elke hoofdbewoner bezit een 
sleutel van het hek) vrij mogen vertoeven 
den beden dag, iets, waar ruim gebruik van 
wordt gemaakt , daar men zich aan de kleine 
tuinen achter de buizen weinig gelegen laat 
liggen. ()p de rez de chauss.,e voor aan straat 
was de eetzaal Met haar vele voor t, 11, of 
Y personen keurig gedekte en steeds met 
bloemen versierde tafels. Hier wee ook de 
aardige Engeleche gewoonte gevolgd vuur de 
ramen bloembakken aan te brengen, die ge-
durende lente en zomer steeds met bloeiende 
planten waren gevuld. De draaingroom op 
de eerste etage besloeg de geheele breedte 
van het huis, het was een groote, smaakvol 
gemeubelde kamer, niet overal gezellige hoekjes 
en een vleugel. hier werd de afternoon-tea 
gebruikt en 's avond gemusiceerd en kaart 
gespeeld, lder ontvangen de pensionnairee hun 
gasten en als men, nat neer duur ie, er geen 
eigen zitkamer op na houdt, verblijft men 
hier, als men niet uit gaat en de slaapkamers 
door de dienstmeisjes in beslag zijn genomen. 

',kenen vernielde en ren onliondlmre , on-
dragelijke positie had geschapen. 

Dom richtte zich op. Haar gezicht was 
vourrdod. „Ga nu maar weer niet de andeeefi 
spelen", zei ze tegen het meisje. 

Ze ging nam de poort en steeg i:, de auto, 
terwijl Werner zwijgend en geheel Van Zijn 
stuk volgde. Hij voelde, dat hij afwisselend 
rood en blerk werd over zijn ontaervol op-
treden. Hij zette zich naast Dom in de• auto 
en beval den chauffeur, neer liet Therisia-werk 
te rijden. 

Zonder een woord te spreken, zat hij naast. 
hora. Voor de poort van het werk steeg hij 
uit, boog voor Dora en wilde heenga.. Dors 
aarzelde.  een °ogenblik, reikte hem dan ei-liter 
de hand en zei: „Het blijft dus afgesproken :  
morgen beginnen se en maken liet met den 
grootstep spoed af. I -  wilt me wel Inemkelen, 
-wanneee o denkt, dat liet-geheet klaar 
zijn. Onderwijl km, ik-zorgen voor het aan-
werven van leerkrachten." 
. Ze knikte hem hogeens toe en tien reed 
haar auto snel heen. 

Werner ging mar zijn kanonvr, gooide de 
rol teekeningen op de tafel en ante sia op 
zijn seltrijtatael niet het gevoel wan iemand, 
die door een zweren slag greinden 

„Lomp en ontaetvol! lomp en ,aastrol!" 
sprak een stem .mei bienen. Had hij niet 
precies gedane als ega heroennle voorgenger? 
I lp ren domar, ineilooar manier had /tij neb 
opgedrongen aan Ann inrentere,,,. op een o ijAr, 
die hein diep 111111214 11111.11 dalen in de ,vegen 

Halverwege het opgaan van de'  rap bevond 
zich de rookkamer voor de hoeren, een klein 
vertrek met divans en tafeltjes en op de eerste 
etage achter de drawingroom was het private 
eigendom van de huisvrouw. Deze kamer, die 
overdag door de vernuftige vinding van een 
waschtafel, die kon oorden toegeklept en een 
bed, dat opgezet gemetamorfoseerd kon worden 
in een kast, aldus veranderende van slaap-
in zitkamer, wam immer het toevluchtsoord 
voor onverwacht-komende logé's die, daar het 
huis steelt vol mot, zonder -deze extra-kamer 
naar elders verwezen hadden moeten wonden. 
Vreemden werden in het avonduur niet op-
genomen, maar voor gasten van gasten schikte 
de pasionhoudster steeds haar eigen kamer 
in. Waar zij dan in huis haar tenten opsloeg? 
Niemand, die het ooit te weten kwam, en 
niemand, die ooit aan het toilet, het uiterlijk, 
of humeur der gastvrouw bespeuren kon, dat 
zij zich in eenig opzicht had moeten behelpen. 

()p de tweede en derde etage bevonden zich 
de - bad- en logeerkamers, deze laatste gerief-
lijk ingericht naar eenzelfde plan, bed, tafel, 
stoelen, waseb- en toilettafel, benevens :miegel-
kast. Oogensehijnlijk keurig onderhouden , 
maakten de kamers een aangenamen indruk, 
maar een llollandsehe vrouw zon met haar 
speurzin al gauw ontdekt hebben, dat de tijd 
zeer geknaagd had aan de sprei op 't bed, 
dat het kleedje op de toilettafel leerlijk was 
gestopt en dat het kleed slecht geschuierd 
was. Mees voorzichtig met uw kleederen in 
een druk Londensch pension, laat ze niet op 
den grond vallen, of ge loopt de kans eeu 
vol kWartier te moeten borstelen, aleer de 
grijze etoflatig daarvan verwijderd is. 

Een . heerlijk iets van de Londensehe 
kamers • is, dat de ramen meest zoowel van 
hoven a B van ouderen geopend kunnen worden. 

Kan ik de vriendelijke inschikkelijkheid 
der bui vrouw, de beleefdheid en het stil door 
huis ga n der dienstmeisjes niet genoeg roemen . 
minder kan ik dát , maar het de bereiding 
der spijzen betreft. Het Londensch ontbijt 
met zijn heerlijk geroosterd brood, lekkere 
botel: ea goed gebakken eieren met ham of 
spek, mag wat Zwaar zijn voor een treilend-
mhe maag, smakelijk is het sier zeker, maar 
het middagmaal is het verre van dat. De 
mep is wegens za waterigheid meestal onge-
nietbaar, gekookte visa is vrij goed, limar 
leerachtig en droog is gewoonlijk het vleesoh. 
liet dienstmeisje .of de knecht. brengt n hij, 
twee borden, o4,n met wat ,eltij(je, ron,theei, 
en een met dito's lainsvleeseli, waaruit ge 
kiezen kimt,. wat n het best bevalt, ininir het 
een is al ,urn slecht klaar gemaakt als liet 
andere; jen is ren overbodig,e.  luxe; en, de 

van dit wantrouwige meisje. 1 hle goede VIN, 
nemens , nllr plannon, voste besluiten, 
oe waren in é n moment . ggevangd al,  kaf 
voor den wind. 

(let wn.. een regelrechte liefdesverklaring ,  
die hij niet die plu woonlen legen het kleine 
meisje, aan l hira had gedaan. 

Ja, al- hij een vrij inan geweest was en 
Dora niet zijn meesteres, niet de rijke erf-
dochter! Dan aas zijn opmerking mirt zoo, 
heel -erg geweest , dan was r.s. misschien een 
echte wangsprong geweest , zoogde geoorloofd 
es In de liefde eau .raarvan de vrouwen juist 
wel liondenrifeT7einnis echter ven forinvele 
verklering geweest op ''s het ongel n kkigste 
migenblik en op de speelmoe plaats. 

Wat moest er nn reilt, verder geheimen', 
AI zen hij naar liet wanhopigste middel 
grijpen, al zou hij zich iloodmhieren en hij  
voelde graten aaartoe - dan nog zou 
zijn dwaze daad niet 011g1,1111111 zijn gemaakt. 
Die was int eenmaal geselied en daar alleen 
moest hij rekening nier lamden. 

Wat dan (lier o.s 2111, Ofgelnopen  iu 
Dasburg en in den omtrek had hij :reen 
kansen meer tooi- de toi-koost. Er bleef h12111 
niets anders over, dan de n-st vat het jont 
•door ae worstelen. aieli c.e gereserveerd en 
vm.rzielitig mogelijk te ..dragen en zelf. 
vimrslas er negen maanden rerloopen weren , 
te verklaren, dat hij de vaste- niet 
211111.111 . 2111)111.. 1111111211 lin soort 1b1211 lijd 
reed. Met 'lin ontslag kreeg. lkojt op deee. 
.1.1122 ,1111 (let tánNiant r.,o laoeje kanten 
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aardappels is soms wat gesmolten boter met 
peterselie gegoten, maar dat is ook al. En 
wat moet de bereiding der groenten den 
Hollanders vreemd aandoen, bijv. doperwtjes 
met pepermuntaus, kool, waarvan de bla-
deren zoo uit 't water zijn opgefischt e.. 
enz. Puddings en cakes zijn voor onzen 
Hollandschen smaak wel te gemeten, maar 
de door de Engelschen zelve zoo hooggeroemde 
pastei „pi& doet denken aan een Hollandsehen 
pannekoek, die men met de een of andere 
marmelade heeft gevuld en eenige dagen heeft 
laten uitdrogen. !teel smakelijk zijn de biscuits, 
die men bij de kaas presenteert, gebakken 
van ongezuurd deeg, ongeveer zooala het 
Israelitisch paaschbrood.. 

Dat de gastvrouw gaarne een oogje toeknijpt, 
waar liet gebarsten of geschipt aardewerk 
geldt, bewijst het volgende: eiken dag werd 
met groote deftigheid in een schaal met 
middenvakje aardappels en groente gediefid. 
lie schaal was zwaar gebarsten; ja, op een 
middag ws zelfs een stukje uit den bodem 
verdwenen, maar den volgenden dag, en nog 

dagen daarna ging de schaal van hand- tot 
hand en was de kleine opening handig ver- 

_ borgen _aellter  een  keurig stukje witpapier_  

Na het diner gaan de pensionnaires hun 
eigen weg, magen trekken zich terug in de 
rookkamer anderen gaan buitenshuis den 
avond doorbrengen, maar het meerendeel be-
geeft zich naar de drawingroom , waar muziek 
gemaakt en gespeeld wordt. Bridge is nog 
steeds een zeer geliefd kaartspel, maar ook 
Chemin wint meer en meer veld en heel 
dikwijls moet de vrouw des huizen tot haar 
niet geringer schrik ervaren, dat haar chic 
salon in een formeel speelhol is ontaard. Wat 
hierover in de „Wetenschappelijke bladen. 
van Het. 1913 wordt gezegd, is helaas maar 
al te waar. In 't kort haal ik dat voor u aan: 

ledere Engelschman heeft een grenzenloozen 
eerbied voor alles, wat tot de High-life be-
hoort. Recommandeert nu een harer pension-
aires haar bij, een achterneef van Lord Die n 

of een bloedverwant in den zooveelsten graad 
van Earl Zus of '/oo, dan acht de pension-
houdster het niet noodig een grondig onderzoek 
naar genoemden persoon in te stellen, maar',  
opent haar deuren wijd voor hem. Onnoodig 
te zeggen, hoe dikwijls van deze goedgeloovig-
berd misbruik wordt gemaakt. 'De pension-
houdster voelt zich zeer vereerd, dat in haar 
huis .0.11 deftig personage zijn intrek ge-
nomen heeft, en willigt het gaarne in, dat 
hij geregeld in haar drawingroom bezak 
ontvangt. de extra verteringen van port, bre, 
whisky en thee brengen haar natuurlijk 
voordeel aan. 

De deftige meneer zendt tin rechts en links 
zijne handlangers uit, deze vertoonen zich bij 

de rennen en in de eerste restaurants van 
liet West End, later, zich voorstellen aan rijke 
families, deftige vreetndelingen, nietsdoende 
dames, alle onmozefe halzen, goed om ge-
plukt te worden. Zoo zijn de spelers gevonden 
en liet spel kan beginnen. Niemand stoot er 
zich aan, dat er 3 pr of meer van zijne 
winst in Am; speel pot "de bid," gestort 
moet worden. Hieruit bestrijdt je eigenaar 
van liet speelseron zijne onkosten, want men 
kan, of heel goedkoop, of dikwijls voor 1111,,  

verversehingen krijgen. Het gaat er zeer be-
hoorlijk toe, alle gasten zijn aan elkaar voor-
gesteld, de consumptie is uitstekend en de 
oude heer weet onderhoudend te vertellen 
over lord X, br Wiel hij Zijn laatste "weekend,  
doorbracht, of over graaf 1, op wiens goederen 
hij heeft gejaagd. 

Zoo gaat alles een poos zijn gang, totdat 
een vriend of kennis van de pensionhoudster 
haar de <togen opent. Haar ontsteltenis is 
groot, nom .... de lOrgelschen hebben nu 
eenmaal 1,11 afschuw. van schandaal, zij zoekt 

nn alles in der mie te ',hikken. Zij verzoekt 
den deftige]) heer en zijn handlangers om 
onmiddellijk haar huis te verlaten, waarop 

geerd zijn er) hij .11 zichzelf dan bespaard 
hebben, eens smadelijk weggejaagd te worden, 
zooals zijn voorganger tebeurtgevallen was. 
Ilet was toch wel verstandig van hein geweest 
een proeftijij te bedingen. 

Loodza zou de gedachte voortaan op 
Item drukke

aar  
n , dat hij moest weggaan, en dat 

zijn tij hier verlootten was. 
Zon hij verder nog iets kunnen doen, om 

zijn ilwarfsheid u.,er goed te maken). Dat was 
nier mogelijk. Ilij kort zich natuurlijk niet 
hij Dora verontschuldigen. Dat zou de zaak 
vOt kwaad tot erger maken en haar voorkomen 
als nie. e lompheden en oirdringerigheden. 
Tegen den geheimraad kon hij zich niet uit-
spreks-n , 1,111t del, was op reis en per brief 
lier zich ijoo'n kwestie niet behandelen. 

Zelfs tot zijn vriend , graaf Klister, kon 
hij zich niet wenden , want ten eerste zon 
deze hem toch 'weinig raad kunnen geven en 
boss ndien wao ook hij-.sedert ene _r' dagen 
op reis. 

Er bramen allerlei stukken, om geteekend 
te winden. 

Werner rnaaktc ze in orde s'll gag ma afloop 
van zijn burestudijil laui.w aars.

„ Vaterstr , fiat nuvoeg hij zich loodmi-
n aa I af. 

Hij moest Ai1,11'11.11, nat er gelomede. !lij 
milt-  kort in geen geval Ingrijpen ) hij 'noest 
ot all. ges alle atterre loteit , hoe (paso zich verder 
°get.], beul tolt gedragen. k% atirschijrilijk 
zoor air 1/111 absoluut onhoudbare 'motie 
te . doen. almi ze 11111 li....111.111 

deze beginnen met haar een deel der speelpot 
aan te bieden, welk 'aanbod door de pension-
houdster met afschuw wordt afgewezen. Zij is 
een fatsoenlijke vrouw, hare betrekkingen zijn 
uitstekend, haar naam is onberispelijk, (om 
al deze redenen hebben de spelers zich ook 
bij haar genesteld) en haar godsdienstigen. en 
wereldsche bezwaren doen haar in het spel 
en de spelers satellieten van den duivel zien, 
er op uit, om eerlijke vrouwen ten verderve 
te brengen. Zij wil schoon •schip 'maken, 
maar .... dit betéekent aanzienlijk, geldverlies. 
Daarenboven heeft haar huis, dat een speelhol 
geworden is, fijn goeden..2naam verloren. 

Zal zij weer nieuwe fatsoenlijke gasten voor 
haar pension vinden? De pensionhoudster 
heeft geen vermogen , wat meet zij aanvangen, 
als 'de spelers verdreven zijn en haar pension 
zijn slechten naam heeft behouden? Zij aarzelt, 
zoekt uitvluchten en stelt uit. En het gebeurt 
soms , dat door de noodzakelijkheid gedreven, 
de arme vrouW zonder het aandeel van den 
speelpot aan te nemen , de magen' sluit voor 
de handelingen harer gasten , om deze te be-
houden. Andere vrouwen, die zwakker en 
armer zijn, nemen het deel der "kitty,  aan, 

_weer—anderelo-onversioenlijken ruimen het  
huis van boven tot beneden en lijden daardoor 
een verlies , dat hen tot aan den rand van 
den ondergang brengt. 
' Dit zijn van die kleine, wreede tragedies, 

die voorkomen in het leven der Engelsche 
pensionhoudster. tiaar Hollandsche collega 
staat daaraan niet bloot, die heeft andere 
moeilijkheden te overwinnen, maar 't komt 
mij voor, dat deze gemakkelijker te beheersepen 
zijn, dan de hierboven genoemde, als de 
Hollandsche pensionhoudster haar taak. maar 
wat ruimer opnam en niet tijden lang bleef 
stil afaten bij een onvoldanen gast, een mislukt 
gerecht, of een gebroken bord. 

SYLVIA REGLNA. 
• 

DE ZWITSERSCHE AMAZONE. 
Zijzelve , de beroemde Frau Oberst Regula 

Engel geboren Egli, heeft hare gedenkschriften 
opgesteld. Een vrierrèfifirrimar zorgde voor 
de uitgave. Een vijftien jaar geleden heeft een 
predikant, zekere Bar een nieuwe uitgave van 
haar memoires verzorgd, welke verscheen bij 
Carl Beek in Leipzig onder den titel: "Die 
Schweizerische Amazone,. Ze was lang niet 
de eenige vrouw, die in de gelederen onder 
Napoleon meestreed, maar wel was 1, ddbe. 
roemdste. 

Trouw 'streed ze naast haar man , met hem 
samen volgde ze Napoleon op ongeveer al zijn 
veldtochten , vocht mede in al de groote 
veldslagen. 

En terwijl — terwijl kreeg ze 21 — 
zegge een-en-twintig kinderen! 

Achter in het merkwaardige verhaal van 

haar lotgevallen bevindt . zich liet geboorte-
register dezer kinderen. Over gansch Europa 
verspreid stonden hun wiegjes — over gansch 

Europa verspreid liggen hun gravers en grafjes. 
Want de jongens moesten allen officier wor-
den — één haalde dien rang al op zijn elfde 

jaar en had dit zeker te danken aan den 

eerbied en de luiogachting, die Napoleon deze 
slappere vrouw en moeder toedroeg. 

Negen officiers heeft ze onderhaar zonen 
geteld en deze zijn allen jong gesneuveld, 
behalve twee, die den Keizer naar Sint Helena 
hebben vergezeld en van wie sedert-nooit meer 
iets vernomen is. Te Watert. sneuvelden er 

twee — met den vader! Van de overige kin-
deren stierven er ook velen heel jong en 

enkelen verdwenen spoorloos, in de onrust der 
tijden. Want telkens, als Frau Regula weer 
een kindje, of zelfs twee kindertjes had (dit 
overkwam haar driemaal) hield ze de jongste 
editie bij zich aan de borst 1111 zond de Ben-
jamin-af onder een of ander geleide naar 
Zwitserland, om bij vrienden opgevoed te 

niet begrepen had. I /at Z011 het verstandigste 
en voor beide .partijen ook liet aangenaamste 
zijn. 're gelegenertijd zot; ze hem dan zijn 
ontslag zenden en hij zou geen motiveering 
vragen hij wist dan, waarom men Item liet 
gaan. Mok hij moest doen  ,alof er niets was 
voorgevallen, hij moest in niets tegenover 
Dora van houding veranderen. Wie weet, of 
hij haar wel zien zou de eerstvolgende dagen. 
lu elk gsval was zij hij het afscheid bij het 
Theresia-werk niet onvriendelijk geweest. Ze 
had hein zelfs een hand gegeven, zij het onk 
na een kleine aarzeling. 

Dat moest ze echter wel doen, als zij de 
tacteloosheid van Werner wilde negeeren. 

Zoo n n dan kwam bij Werner ook de 
dolzinnige gedachte op, dat Dom misschien 
herhaal niet zoo boos op hem was. Indien 
hij haar eens niet geheel onverschillig was 
en zij hem wet mocht? 

1 ioCh nok don nog was zijn - opmerking 
ongepast geweest. Ook dan had hij zich 
brutaal 1111 vrijpostig gedragen en moest Dom 
ziel. nel gegriefd voelen. 

Weiner sliep dien »lult slecht. Ilij zijn 
ontwaken echter vmdde hij ziel, niet oneer 
zoo diep terneergedrukt als eerst / en er kwam 
etui trots over.  hem. 

at had hij eigenlijk misdaan]) 
blij bad verraden • dat hij Dora liefhad. 
, bimus korteren of langeren tijd zon dat 

bah gebeterd zijn, Dit was11,1.11 onvermijdelijk 
n tt als ren arursersehánsel. 

In terta ijl/elite ;ogenblikken klemt oen mek  

worden. Eg dat geleide bleek niet altijd in 
staat de kinderen heelhuids door het strijdende 
Europa heen te voeren. 

Nu ik dit zoo kalmweg heb neergeschreven, 
overvalt me. even even een huivering om z66veel 
bittere smart en ellende. Daar is het kind 
het is een, misschien twee jaar geworden. Ze 
heeft 't natuurlijk lief gehad — uurhaar ge-
schriften spreekt een innig - hart. Daar kwam 
de opvolger — en ze moest van het eerste 
kind scheiden. — lier afscheid kwam, en ze 
moest het kussen en zich afvragen, of dat 
voor het laatst zou zijn, of ze het ooit weer 
zou zien. Toen bleek 't haar een keer, dat 
ze het . kind werkelijk voor 't laatst had 
gefién — ze werd iich bewust, dat baar 
kinderen wegzenden een sprong in 't duister 
was. — Maar de nood dwong — ze. moest 
weer een afscheid meemaken en 't was nog 
bitterder. Nog feller neep de smart en prangde 
de angst "Zal ik het weer zien ?, En nog 
eens bleek, dat het verloren was gegaan. —
0, duizendmaal gekruisigd moederhart! 

Drie dochters mocht ze volwassen zien. ie 
huwden alle drie met hooge militairen — al 
spoedig keerden twee als weduwe van ge- 
~relde Keldias nam Inrifiverhind—terag 

Marengo kostte haar twee zoons — den 
Spanschen veldtocht betaalde ze er met één. 
— Toen de aangebeden Keizer in 1/415 te 
Cannes landde en noordwaarts trok — haar 
man en zoons zich bij hem hadden gevoegd, 
viel er al • dadelijk één in een onbeduidend 
gevecht bij Toulouse. — Tot honderd dagen 
later alles uit was, de Keizer afstand had ge-
daan, haar men en bietste zonen gesneuveld 
waren en er met een slag een einde was gekomen 
aan al haar werken en al haar hopen. —
Ambteloos keerde ze naar Zwitserland terug 
en — leefde na dit alles nog acht-en-dertig 
jaren, o eindelooze en wonderbare veerkracht 
van een menschenliehaam en van een menechen-
hart! Als verpleegde in een gesticht stierf ze 
— zonder dat zou het in diepe armoe geweest 
zijn. Om in haar ongkrhoud te voorzien, had 
ze nog op Mogen leeftijd besloten tot het 
uitgeven harer gedenkschriften. Een tijd als 
de onze had haar fi66 niet laten eindigen! 

Op zeventienjarigen leeftijd huwde Regula 
Egli den knappen Florian Engel, toen nog 
sergeant-majoor. 

Van 1792-1313 heeft ze alle Fransche veld-
tochten meegemaakt, behalve den Russischen. Ze 
heeft gezworven, te voet en te paard, door 
Frankrijk, Nederland, Egypte, Spanje, Portugal, 
Duitschland. 

De geboorte harer kinderen gaf haar en 
haar man steeds groots vreugde. Hoe kinderlijk 
het hart dezer dappere vrouw was, blijkt wel 
uit de voorliefde en opgetogenheid, waarmee .  
ze vertelt- van de voorname peters en meters, 
die haar ' kinderen kregen. Te Cairo, midden 
in den Egyptischen veldtocht bv„ beviel ze 
van twee zoons tegelijk en schrijft fris en 
voldaan in haar dagboek 

"Bonaparte en Kleber kwamen mij geluk 
mensdom. Bonaparte heeft zelf de kinderen 
gedoopt, hij gebrek aan een gewijden priester 
en gaf hun ieder zijn eigenen naam.,  

Juist deze twee jongens waren het, die, tot 
den luitenantsrang geklommen, den Keizer 
naar Sint-Helena hebben vergezeld ! 

Bij de geboorte van eenmeisje, dat zeer 
spoedig stierf, schrijft ze laconiek : 

"Het geneerde haar zeker te zijn verschenen 
in een tijd, waarin men 20 jongens tegen 
1 meisje kon gebruiken. 

Al haar moedertrots klinkt in de regelen, 
die ze neerschrijft, als ze weer eens in Parijs is: 

"We kwamen met zeven jongens, een voor 
de nieuwe republiek geen onbelangrijke aan-
winst.. Ontzettead moet het lijden der Iran-
schen geweest zijn voor St. Jean d'Acre en 
voor Joh. Hartverscheurende bijzonderheden 
vertelt mevrouw Engel hiervan. Zij comman-
deerde toen ter tijd als luitenant een der 

menigmaal vast aan spreekwoorden. Werner 
herinnerde zich een Oostersep spreekwoord, 
dat zegt Liefde is als reukwerk; men kan 
het wegsluiten, doch het dringt door de 
meest dichte wanden heen. Vroeg of laat zou 
hij zich verraden hebben: dan was het maar 
beter, dat het nu al gebeurd was. Des te 
eerder zou hij tot klaarheid over alles komen 
en zijn toekomst afgebakend zien. 

Nu moest hij zoo spoedig mogelijk naar 

m
n betrekking omzien. blij  had 'nog  eenige 
aanden tijd en het zou hem niet moeilijk 

vallen, ergens een plaats te vinden. In het 
Mijnbouwkundig Tijdschriift had hij eenige 
dagen geleden een advertentie gelezen voor 
een, vacante betrekking, waar hij zeer goed 
voor in aanmerking au kunnen komen en 
daar zou hij dadelijk op ingaan. 

Hij had groeten schroom, Dora voor het 
eerst terug te zie». Hoe de betrekkingen tot 
haar dén eerstvolgeriden tijd zouden zijn, hing 
geheel van haar af. Des middags zou hij haar 
voor liet eerst _terug zien en het leek hem, alsof 
de komende weken onder een drukkend ge-
heim zouden staan , alen( deze tijd een mar-
teling voor hens zou waden. 

's Middags var drieën reed hij naar Saar. 
kfichen en nette 211111 111 liet directie-bureau 
zooals gewoonlijk aan zijn schrijftafel. liverig 
ging loij aan liet werk, doek zoo nou en dan 
hield hij even op om -met ingehouden adem 
te luisteren of hij Don niet hoorde in haar 
kamar, die aan de aijne grensde rit die slechts 
sloor een sleur daarvan gescheiden ras. Niets  

'voorposten en Bonaparte roemde haar in deze 
tijden zeer om haar doorzicht en haar optreden 
in kritieke oogenblikken. Tweemaal op haar 
veldtochten is ze zelf zwaar gewond geworden. 
Eens te Austerlitz, waar ze een sabelhouw 
over 't hoofd kreeg en eens- te Waterloo, 
waar ze met een schot in den hals bewusteloos 
op het slagveld bleef liggen en tot 'bewustzijn 
kwam om te ervaren, dat alles verloren was, 
man, rome en toekomst, Vaderland en Keizer. 

Eens heeft Frau Régnla gevangen gezeten. 
Met haar man gelukkig. Bij de Oostenrijkers. 
Ze liet er zich niet door van streek brengen, 
klaagt aanvankelijk in haai geschriften over 
de verveling ervan, maar weet er op slot van 
zaken een alles afdoend middel tegen: 'Gelukkig 
had ik wat meegebracht wat ons een weinig 
amuseer. kon: een flinken, gezonden jongen! 
Menige man, wien men zoo iets thuis brengt, 
zet een zuur gezicht maar tot zulke knorren-
potten behoort mijn lieve man niet,. Rust 
heeft Mevrouw Angola op het eiland Elba 
gevonden. Haar man yras toen kolonel en beiden 
behoorden ze tot 's Keizers gevolg. Bij het 
verlaten van het eiland zag ze echter met 
genote bezorgdheid de toekomst tegemoet. 
Napoleon-  tra tëvroeg gegaan, vond-  ze, en 
daaraan wijt ze al de rampspoeden. Schrikkelijk 
zijn de bijzonderheden die ze over den slag 
bij Waterloo meedeelt. Daar staat het, in het 
dagboek eenar  moeder „Florian,  mijn vierde 
zoon, was waarschijnlijk al gesneuveld, toen 
ik mijn lieven man zag vallen. Mijn jongste 
zoon Joseph, eerst tien jaar oud, streed aan 
mijn zijde. Zijn hoofd werd door een kogel 
vermorzeld, ik zag het eene oog en de hersens 
voor mij neerspatten. Buiten mijzelf van ver-
twijfeling zag ik een Engelschen ruiter op mij 
inhouw-en. Ik schoot hem met mijn pistool 
door bovenlip en neus. Ik greep mijn tweede 
pistool, doch eer ik ion losdrukken, rukte 
hij het mij uit de hand en schoot mij met 
mijn eigen wapen door de hals. Ik kon niet 
meer vechten en gaf mij over. In hetzelfde sagen-
blik ontving ik nog een bajonetsteek in de rech-
terzijde, zoodat het bloed uit de wonde gutste. 

Toen de chirurgijns mij wilden verbinden, 
ontdekten zij tot hun niet geringe verbazing 
mijn geslacht,. 

Toen de weduwe te Brussel van haar 
wonden genezen was , begon haar zwerftocht 
door de wereld, om de haar overgebleven 
kinderen op te sporen. Die zwerftocht bracht 
haar in 1517 zelfs naar Amerika, waar een 
zoon van haar woonde, die met koning Joseph 
Bonaparte, na diens val, daarheen raas gegaan. 
Deze reis maakte ze op een stoomschip, een 
der allereerste in de vaart, en teekent er bij 
aan: ,rik dacht mij in een houtzaagmolen te 
bevinden en begreep volstrekt niet, hoe dat 
zou terechtkomen,. 

De overal verspreide leden der familie 
lionaparte ondersteunden haar jaren lang. 
Toch is ze in armoede gestorven, Frau °berst, 
ifigula Engel, die za gestreden en za ge-
leden heeft. 

Enige kijkjes ao de Koloniale Tentoonstelling te 
Beman 1914, zoals die belooft le warden. 
Onder dit opschrift lezen wij in het keurige 

nieuwe tijdschrift "De Nederlandsche Vrouwen-
gids,  het volgende 

"Wie belang stelt in onze overzeesche be-
zittingen is dikwijls geneigd zich af te vragen 
hoe het komt, dat, waar zoo druk verkeer 

-- — 
bewoog zich echter in die kamer. Dora had 
niets te vragen en niets gewichtigs was er te 
bespreken, waarvoor haar beslissing moest 
worden verkregen. Tegen het eind van het 
uur kwam de oude bureau-chef, de grijze 
Hartmann binnen met een aantal stukken, 
die moesten worden onderteekend. Nadat dit 
werk achter de rug was, zei de oude man, alsof 
het de meest ongewiehtige mededeeling was 

„Juffrouw Buchwald is naar Nevenburg 
gereden, om inkoopes te doen. Morgen gaat 
'ze voor geruimen tijd, op reis. Zij zal over 
een paar dagen haar adres opgeven, zoodat 
gewichtige zaken, waarover zij beslissen moet, 
haar kunnen worden toegezonden.' 

„Zoo, zoo" zeide Spalding. „Er is, op het 
°ogenblik niets aan de band." 

Toen Hartmann echter de kamer_ had ver-
laten, zag Werner er niet zoo onverschillig uit. 

Dat was het antwoord op zijn tactelooaheid. 
Hij werd dus precies net eender Iehandeld 
als zijn dwaze voorganger; alleen kon men 
hem niet direct opzeggen. Evenwel, ook dat 
was nog niet zeker. 

Weliswaar had hij een contract, dat liep 
tot het einde van het jaar; maar niemand 
kon de chef s' beletten, hem te doen mede-
delen, dat hij onmiddellijk kon vertrekken. 
Men wan alleen verplicht hem zijn tractement 
tot het • einde van het jaar uit te betalen. 
Wanneer Dora zulks vetloos, kon hij zieh 
zonder renteren omlaad soan haar lastigen, 

opdringerigen, lompen P11 onhandigen onder- 
grwhikle ontdoen. Dordt vervolgd, 
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tamehen moederland en koloniën onderhouden 
wordt, de kennis, die men hier van enne 
Oost* bezit, nog zoo oppervlakkig is. Zelfs 
van de belangrijkheid onzer groote handde- 

schilderachtig uitzicht op het bergland van 
Midden-Java, dat voor de bewoners van de warme 
kuststad daar ligt als het land van beloften. 

De heuvels, die de uitloopera van dit ge-
bergte vormen, strekken zich uit tot op het 
tentoonstellingsterrein en worden gedeeltelijk 
benut voor een aanschouwelijke voorstelling 

Semarang, dat door zijn ligging het middel-
punt is van geheel Nederlandsch Indië, heeft 
zich, sedert de achttiende eeuw, toen het de 
zetel was van het Bestem van .lava's Noord-
kust, tot een van de belangrijkste handelscentra 
van Nederlandsch Indië ontwikkeld. Vooral 
na den Java-oolog, toen de toestanden in 

DE FEESTZAAL. 

Soerakarta en Djokjakarta beter geregeld 
werden en door de Vorsten van die landen 
groote concessies aan cultuur-ondernemingen 
werden uitgegeven, nam de handel van Se-
marang een steeds hoger vlucht. 

Van den uitvoer en invoer willen wij hier 
minde cijfer. geven, die voor de 
laatste jaren kannen gelden. 

De uitvoer bedraagt 
van suiker . . f  350.000 ton 
„ tabak . . 00.000  „  
„ tapioca . -f- 18.000 „ 

huiden . 000.000 etuis 
„ hout. . . 00.1100 M. 

Ingevoerd wordt jaarlijks aan 
menufacturen_  uit 14.0.4....1  
Engeland voor een waarde van 
..... f 1R.000.600 

aan garens vin i „ 15.0110311111 
aanp  ijaerwerken en 

koper van ± . „ 25,000.1M0 
aan geconserveerde 

levensmi2delen 
van ± . . . „ 3.000.1100 
Sedert 18711 heeft Semarang 

ren opoorverbinding met het bie- _ 
,,,_nland, sedert liet vorig jaar een rechtstreeksehe 
erbinding • met liatana. 111i vooral .het 

bezoek van vreemdelingen da» de Tentatie. 
•ir I lidg ten goede komen.  

terrein. Hierop zal worden gedemonstreerd, hoe 
het suikerriet geplant moet worden en welke 
moeten voor de verschillende deelen van7rive-
het meest geschikt zijn. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGN. 
Prijs per regel 40 cent. 

Maison Bakker 
Hoogstraat 12, 

1988.Tel. rllaag • 
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MUZIEK. 
Uit net Leven van Marianne Piraten.. 

IL 
Aan die opera van Lord Middlesex zou ze 

echter, na al haar triomfen, droeve teleur-
stellingen opdoen. De genadige heer kwam 
lijn verplichtingen jegens zijn artisten al heel 
slecht na en non geraakten de Pieken al 
spoedig in geldverlegenheid. Zelfs was Marianne, 
die na dit engagement een verbintenis in 
Hamborg had met de bekende impresario 
Mingotti, gedwongen, Londen te verlaten 
zonder haar costuuma en sieraden, wijl die in 
beslag waren genomen Lor hun schuldeischers. 
Dit was een hard gelag, want tevens was ze 
gedwongen, alleen terug te gaan; daar Pieker 
in Londen moest blijven, om op de achter- 
stallige gelden van zijn Lordschap te wachten 
en dan tevens de koffers van zijn vrouw in 
te lossen. Wmraohijnlijk hebben ze »iet voor-
zien, dat de scheiding zoo lang zou zijn —
con jaar duurde het, eer ze elkaar terugzagen. 

Niet alleen dat de verschuldigde honoraria 
die steeds maar uitbleven, Pirker het afreizen 
beletten, doch ook met lesgeven kon hij zelfs 
niet zooveel verdienen, dat hij behoorlijk kon 
leven; ook was hij dus niet in staat reisgeld 
bij elkaar te sparen. In Londen blijven en 
afwachten was dus de boodschap en non be-
stond de eenige omgang met elkaar in een 
drukke correspondentie, die vooral Marianne's 
aard en karakter scherp teelcent. Het spreekt 
vanzelf, dat kunst-aangelegenheden het voor-
naamste deel van de brieven uitmaakten. 
Beiden toch verkeerden in de kunstenaarswereld 
met al zijn lief en leed. Huiselijk nieuws had 
Marianne weinig te vertellen, daar zij zelf 
ver buiten den kring van haar familie leefde. 

Hun twee oudste kinderen, Rosalie en 
Aloysia, werden bij - de grootouders in Stuttgart 
opgevoed, het kleinste, Victorie, was tijdens 
een kunstreis in Italie achtergelaten in een 
Karmelitenklooster in Bologna, om daar heer 
opvoeding te ontvangen. Onverschillig ten 
opzichte van haar kinderen schijnt Marianne 
toch geenszins te zijn geweest, want gedurende 
de eerste jaren van bun huwelijk reisden de 
twee oudste meisjes zelfs herhaaldelijk met 
hm onder+, mee. Later scheen dat bezwaar-
lijker te gaan, en bleven ne voorgoed in 
Stuttgart bij Mariene'. moeder. 

De correspondentie van Marianne met haar 
man leert ons veel bijzonderheden kennen uit 
de kunstenaarswereld van dien tijd en menig 
pittig oordeel, weliswaar meer raak dan hof-
felijk , vloeit uit Marianne's pen over haar 
mannelijke en vrouwelijke collega's. 

Onwillekeurig heeft ze den invloed onder-
gaan van het vrije leven, dat ze leidde en 
van het beroep dat ze uitoefende, een beroep, 
hetwelk haar noodzaakte, selfetandig en. ge-
decideerd op te treden en zich allerminst 
schuchter op den achtergrond te houden. 
Reeds teen schijnt de conourreetie groot ge-
weest te zijn en de intriges vele; hoe fel en 
noodlottig. die intriges zijn konden, zal 
Marianne's verder lot uitwijzen. ' 

Men zal haar dim moeilijk euvel kunnen 
duiden, wanneer at in uitdrukking en oordeel 
weleens wat al te kernachtig uit den hoek 
komt. 

Behalve rivaliteits-kwesties, intriges  en  
ei tieteugeto“rewar, brengt deze correspondentie 
ook menige Meer wetenswaardige bijzonderheid. 
Zoo hoorfa we daaruit, dat eilock, die se 
reeds op 'vorige reizen in Italie en Frankrijk 
had leeren kennen, in Ilamberg, aan hetzelfde 
geuTebiiap verbonden was en daar Minimal', 
muzikale adviseur rn hoofdleider was. 

Marianne was. zeer ingenomen niet den 
' componist van de opera's .Orpheee, s  1 pliegenie 

in :talie• en gAlcestes en neeg met voorliefde 
uier van hem, waarmee ie toonde, een roer 
juiste» kijk te hebben op het waarlijk groote 
van haar tijd. Op het repertoire van het ge-
aelscha p in Hamberg stond ,,. a. 1; ltteks a ha 
flemen* di Titm rit ..krteseive•, waarin 
Jtartivere den titelsol .  

Na rel. 111111MIIIIIIIril keerde Minieme 
naar Stuttgart terug. om haar kinderen op 
ie zoeken en le onderhandelen over een pointje 
als kaineemegerm me het hef aldaar. Dm  

was een moeilijke vraag voor haar, of ze de 
plaats al of niet aan zou nemen. In Weenen 
kon i-e een zeer mooi engagement krijgen en 
in zekeren sin lokte haar het verblijf aan het 
Wiirtèmbergsche hof niet aan. 'Eigelijk zon 
ze het Weensahe vrije, onafhankelijke leven 
verre verkiezen- boven de hofsfeer met zijn 
etiquette en stijfheid, doch te» slotte besloot 
sij tot Stuttgart, omdat ze daar bij haarkinderen 
en verdere familie kon zijn: 

Het hof ontving haar met open armen en 
hertogin Friederike (een, nicht- van Frederik 
den Groote) werd seer bevriend met haar. , 

Deze Hertogin Friederike, die van zichzelf 
een Brandenburg-Bayreuth . was, had. een zeer 
kunstzinnige natuur en was bovendien heel 
goed onderlegd in alles wat kunst betreft. Ze 
had aan de hoven t.,Jerlijn en te Bayreuth 
veel genoten en had groots belangstelling voor 
alles op kunstgebied. Zij was de ontwerpster 
van het plan tot oprichting van een opera te 
Stuttgart. 

Ze wist haar gemaal te winnen voor haar 
plannen en toen eenmaal het besluit vaststond, 
werd met bekwamen spoed  _app_de  uitvoering  
der plannen gewerkt. Een zeer groot aandeel 
en het totstandkomen van de Stattgarter opera 
had het echtpaar Pirker. Het echtpaar — want 
Marianne was er na geel moeite in geslaagd, 
ook haar man een plaats aan het Wijrtem-
bergsche hof te bewegen. Zoo tegemoetkomend 
als zijn vrouw was hij niet ontvangen aan het 
hof; zelfs had hij een heelen tijd onbetaalde 
diensten moeten verrichten, aleer hij benoemd 
werd tot concertmeester op het salaris van 
400 golden 's jaars. Voorwaar een -karige be-
zoldiging als, men bedenkt, dat hij daarvoor 
in het orkest moest meespelen, en indien noodig, 
de. kapelmeester moest vervangen en helpen; 
het was das geenszins aoo'n schitterende positie 
als Marianne innam met haar treetement van 
1500 gulden, waarvoor zij minder te pres-
teeren had. 

Doch Pieker was als violist geen op den 
voorgrond tredende figuur en kon derhalve 
zijn eischen niet te hobg stellen. Bovendien 
had Marianne • met haar zakelijke handigheid 
haar tractement zoo hoog bedongen en was er 
niet toe tè krijgen, in hertogenlijken dienst 
te treden op het salaris van 1000,- hetwelk 
haar oorspronkelijk was aangeboden. 

Mocht Pieker als uitvoerend kunstenaar geen 
eerste kracht zijn, als organisator bleek hij 
groote talenten te bezitten. Onder zijn, en 
deels ook Marianne's leiding werden de voor-
bereidende werkzaamheden energiek ten uitvoer 
gebracht en reeds een half jaar na het her-
togelijk besluit vond de eerste opvoering plaats. 
Het Stuttgarter badhuis was tot operagebouw 
omgelichepen ; eerste krachten waren geée-
gegeerd en Marianne vervulde, zooals wel 
vanzelf spreekt, de hoofdrol in de première, 
dit plaats vond op de verjaardag der Hertogin. 
Dd twee eerstvolgende jaren song Marianne 
alle belangrijke partijen in de opgevoerde 
opera's. En ook in den vervolge ontwikkelde 
het echtpaar Pirker een groote werkkracht. 
He verder organiseeren, het zoeken Van goede 
kro hten voor orkest en tooneel behoorden tot 
hun taai. Zelfs reisden ze een tijdlang in Italie, 
om itstekende krachtens voor Stuttgart machtig 
te orden. 

L or haar voortdurender en intiemen omgang 
met ; hei hof kwam ze op een zeer vriend-
schaPpelijken voet met het hertogelijk echtpaar te 
staan,  en inzonderheid de Hertogin toonde veel 
belangstelling en genegenheid voor Marianne. 
Zij werd zelfs de vertrouwde vriendin van 
deze, iets wat de hovelingen een doorn in 
het oog was, daar Hertogin Friederike als 
zeer trotseh bekend stond en liet hun dm 
onbegrijpelijk voorkwam, dat zij een opera-
zangeres tot haar vertrouwde maakte. 

Aanleiding om reis vertrouwde en betrouwbare' 
vriendin te zoeken, aan wie ze temidden van 
de intrigeerende en huichelachtige haha 
een sympathieken steun zou kunnen hebben, 
was er aan het hof te over. 

Hertog Karel bezat reis licht ontvlambaar 
gemoed e» een zeer onstandvastige natuur, 
welke eigenschappen begrijpelijkerwijze menig-
maal conflicten deden ontstaan tussehen sim 
gemalin en hem. In den loop der tijden werden 
zijn lichtzinnigheid en zwakheid er niet beter 
op en het bestaan van een opera, waaraan 
verscheidene talentvolle en bekoorlijke zang, 
ressen waren verbonden, werkte dit-eiles - nog 
in de hand. 

- Langzamerbind werd de verhouding lusschen 
het hertogelijk peer 41 slechter, naarmate de 
hertog zich meer in allerlei liefdeshistories met 
verschillende vrouwen  begaf.  

et had hertogin Friederike reden,. haar 
volijverige bemoeiingen inzake liet opera- 
vraagstuk te betreuren! • 

Het Wiirtembergmhe hof, geen uitzondering 
op den regel makend, wies natuurlijk—een-- 
vruchtbare bodem voor intriges, ijverzucht 
e» ongendienerij en de tweespalt der vorsten . 
was een welkome gelegenheid om partij te 
kiesen en zichzelf eventueel daarna voordeel 
te doen. Wordt vervolgdl. 

Yersaiellke Vacatie-lectaur. 
- Ik tienesse  trok- ani» oen,  op -reireile 

-- llildrbrand liet Welt in zijii 
onvergetelijke l'amera deur MOIViliOr 
„Ik bid u — km niet onder de 1 leuterige. --". 
en.ir leonoristim:he bladen kennen grt.tr11-
drel. rem, hamut %h te flans aihrw. 

Het tentomatellingeterrein, dat van uit de 
stad en de buitenwijken gemakkelijk te bereiken 
is, heeft een oppervlakte van 300.000 M.. 
Naar het Zuiden en Westen biedt het een 

steden • op Java kan men zich over het alge-
meen geen denkbeeld maken en daarom willen 
wij bij deze kiekjes ven de Tentoonstelling, 
ons door het Nederlandsch Comité welwillend 
afgestaan, trachten ook eenigszins een indruk 
te geven van de and Semarang als handelsstad 
en verkeersmiddelpunt. 

PAVILJOEN VOOR Of SurxeRinDuSTRIE 

taal bevindt, gijn twee tribunes gebouwd die 
uitzien over het sportterrein. Linke durven, 
naast de pook Machinehal, simt hel VIIITiljo.» 
noor de Suikerindustrie. **erachter een gime; 

Een weinig honger weer dan de laagvlakte, 
verrijzen op terrassen de sierlijke gebouwen 
en paviijoene , waarvan hier eenige kiekjes 
gegeven woeden. 

Naast den hoofdingang, waartegenover ach 
- aan de andere zijde van het terrein de feest- 

der bergcultures, terwijl op • de daaraan gren-
zende vlakte de manies van het lage land 
stillen woeden gedemonstreerd. En soc. zal men 
du in een geheel passende omgeving een 
volmaakt overzicht kunnen krijgen van de 
rijkdommen, die de landbouw in dit schoone 
land oplevert. 
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Hotel „O r a n j e- N as sa u" 
tegenover het Station (links). Modern 
ingericht. Restaurant. Matige prijzen. 

Restaurant Musis 'Sacrum 
Schoonste gedeelte van Nederland. Velperplein, 3 minuten per electr. trant (lijn I) van het Station. 

• Directief F. SIMON. 

RNHEM 

EFFECTEN. 

,PERKEO" 
'Reisschrijfmachine. 
Speciaal geschikt root* 

armes-gebruik. 

Licht en Elegant. 

PRIJS 1125. . 

1. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Wordt [rally op grad geplaatst 

Manucure peur dames 

re" CARNIER 
2 amsterdamsche 

,eerkade 

Cabaret Artistique 
Directie MAX VAN GELDER 

lederen avond 8.30 uur: 
GASTVI)OdiSTELLINGEN 

vao 1-6 Angnsois 014 
van de beraamde danseres 
GLRT111.71t LEISTIKOW. 

A DA. SODEL, 
Den niche Vortragekuustlerin. 

NA DOW, 
. da la Bonte Furvy. 

RAI' liEVEIttleOt, 
Cabaret Diva von Chat 

Noir Berlin. ' 
HERCKEMA, 

Hullendaehe en Prieache liedjes 
LO1' SAALIMOHN. 

Dentscher illonneuroier. 
Intern. Repertoire. 

RAPHAELE HE VILLEN:4, 
da Caliarei La Lune Remise. 

HANS SCHNITWLER. 
Conferencier. 

Aan den vleugel: 1. thitlds 
Lear 12. . Ie. Daag 1-1.50, 

2e kaag f 
Ilaatelmaproking dagelijks van 
ni- 4 uur. ook (zer Tel. Sch. 1111. 
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Is de conslusie te stout, dat we echten 
humor in 't buitenland moeten gaan zoeken 

Ik voor mij — ik zoek ze daar en vind 
ze Kar. De Duitsche humor laat me schudden 
van den lach, om 't koddige , 't jolige, 't 
boertige.— Zooals die DuiteChers sollen kunnen 
met zoón Wannen Hollweg, 't is om te 
schateren! Zooals ze emullen van zoon geval 
Zabern , en voor FOrstner een prentenboek 
samen hebben gesteld , dat den lach van 't 
nageslacht nog zal doen daveren! Zooals ze 
hun garde-luitenants, gum gestudeerde prinsen, 
loot vorstelijke industrieelen er 'door halen 
Eostelij k eenvoudigweg.— 

Om wat Frankrijk geeft op dat gebied, 
moet ik ook al van harte lachen, al zou ik 
't niet altijd — o, lang niet altijd — voor 
n durven vertalen. — En dat is wel jammer 
van den Franschen humor. — Zelle 700 jammer, 
dat ik dien verre beneden den Engelse- hen en 
Duitsehen 11111505 zet. 

1/en besten heb ik, voor 't laatst bewaard. 
Den Engelsehen ! Een land, dat reeds meer 
dan vijf-en-zeventig jaar een blad als Punch 
kan doen bestaan en doen bloeien — dat heeft 
zijn humoriStiselic reputatie verdiend. 

Psoel, ! flo, Jelle stag i '1 beien geram-nv:  
lijke handels homoristische bladen! Roe fijn 
iS liet en hoe zuiver! Wat heeft, het een 
takt om bijvoorbeeld moppen van kinderen 
en oude vrouwen te vertellen, zonder ooit 
Hauw te zijn ! Met Punch in de handen' zul 
je nooit schateren — maar je zult stil ziften 
kneuteren van plezier en minutenlang bij een 
enkel volmaakt plaatje blijven toeven. 

Terwijl ik dat zoo schrijf, komen de fijne 
plaatjes Met de puur.hortioristiselneondersehrit-
ten me bij tientallen voor den geest. 

1/aar knielt re neer ,de de beroemde militante 
suffragette, voor baar open haard en tracht 
die aan te maken. fleer schoot ligt vol van 
de noodige ingredienten. Ze heeft al hard werk 
aan dien haard achter zich, want haar gelaat, 
handen en japon zijn besmeerd en vuil. Hoe 
wanhopig kijkt ze, en steunt eindelijk. —  

„Gisteren heb ik twee huizen, een kerk en 
een paleis in brand gestoken, en vandaag 
kan ik de kachel maar niet aankrijgen 1' 

En het jonge daMetje , dat zoo dood.. 
schuldig is aan alle mogelijke suffragetten-
plannen , maar dat op een gegeven oogenblik 
haar taschje niet mag openen voor den strengen 
wantrouwende» politie.agent-r en dan zoo 
naif-lief vraagt, het kopje naar voren gehouden, 
het fijne neusje aanbiedend 

„O — wil n dan zoo goed zijn, en even 
mijn neus snuiten t" 

Of kleine Billy, k te -visite is en keurig 
aangekleed afwacht , —terwijl de thee wordt 
rondgediend. En de vrouw des huires presen-
teert hem het-onafscheidelijke bread-andbutter, 

waarmee de rij der theebijvoegsels opent. 
Waarop Billy zoo innig teleurgestelde zegt 
„Brood en boter' Ik dacht, dat het hier een 
partij was —". 

Ik ral niet voortgaan met dit alles. Maar 
u war vertellen van een klein , vermakelijk 
boekje, dat me toch weer op den Punch 
terecht zal brengen. Ik was net D's', groot , 
dat ik alleen mijn boeken mocht gaan uit-

'eren eroopen — dit ral roowat—mUt mijn 
zestiende jaar geweest zijn — dat ik in een 
boekwinkel op de toonbank een klein onaan-
zienlijk boekje vond liggen, oningebonden. De 
boekhandelaar was druk bezig met andere 
klanten en zoo nam ik voor puur tijdverdrijf 
Iet boekje op en bladerde er eens in. lied. 
sermoenen , heette liet. Op den schrijver lette 
ik in die prille dagen nog niet — trouwens, 
toentertijd had zijn naam mij oog niets ge-
zegd. lk las hier en daar een stukje en vond 
het zUfi grappig en leuk , dat ik 't kocht. 
Meermalen las ik 't door. 't Bleef in mijn 
boekenkast voor de hand liggen, en als ik 
me eelt, onts Jannen wou, nam ik altijd de 
Bedsermoenen. Natuurlijk leende ik mijn schat 
onder aanprijr n aan mijn vriendinnen uit. 
Maar dat viel tegen! Niemand waardeerde het 
all ik. De mesjes vonden. 't flauw, en mal,  

niets geen boek voor ons, voor mij dus ook 
niet —. 

Het speet me voor mijn vriendinnen, maar 
schaadde niets aan mijn waardeering voor de 
Bedsermoenen. Omdat ik in 't begin niet op 
den naam van den schrijver gelet had, kwam 
ik er ook in later jaren niet toe zelfs las 
ik al trouw den Punch, zondef dat ik een 
naam der medewerkers herkende. — 

Daar stierf een dar voornaamste medewerkers 
en oprichters. van den ,Punch. Douglas derrold. 
Alle rubrieken Kunst en "Letteren stonden vol .  
over den man, die een EuropeeSehe vermaard. 
heid had gehad als humorist. Als een zijner' 
buroemdste en meest vertaalde werken werd 
genoemd__ Bedsèrnmenen. Ik stoof- op mijn 
boekje ufg. en ziet., de geignoreerde naam des 
nehrijcer5 loodde: Douglas Jerrold. ' 

De Bedsermoenen werden in die biografiefn 
nog eens extra besproken. Aan hun opgang 
in Engeland werd herinnerd. De oplage van 
Punch steeg met duizendtallen, toen Jerrold 
wekelijks rijn Bedsermoen erin schreef. Maar 
hij kreeg ook tallooze smeekbrieven van vrouwen. 
Of hij alsjeblieft op wou houden, want hun 
man plaagde haar zoo verschrikkelijk met die  

srinneneil in noemde haar maar dadelijk 
net als Mee. Candle, als ze &d eens iets op 
haar man hadden aan te sterken. 

Ik was bepaald gevleid. Dus had ik dan 
toch werkelijk' een pronkjuweeltje te pakken 
gehad. 

Oma een klein denkbeeld van de Bedser-
menen te geven, noem ik n eenige titels 
„van enkele afzonderlijk: 

„('andle heeft de paraplu uitgeleend —". 
Zie, daar staat het zoo nuchter, maar als 

ge nu eenig gevoel voor humor hebt, zult 
ge begrijpen, hCe Jerrold dit thema uitwerkt. 
Natuurlijk chargeert hij — maar heilsel 
weinig. lk zon n met den vinger al dadelijk 
die en die 'en diè van mijn oude tantes en 
moederlijke vriendinnen kunnen wijzen, die 
precies eender rgageeren zouden op het uit-
leenen der paragfft door haar echtgenoot. — 

„Mes. Candle meent, dab het hoog tijd is, 
om zomerkleeren voor de kinderen te koopen." 

„Mrs. Candle wenecht eenvoudig te weten, 
of zij dit jaar de zee nog te zien zal krijgen." 

• „Mee. Candle meent, dat het tijd wordt, 
om zich, evenals andere Mensae» een buitentje 
aan te schaffen." - 

„Mee. -Candle vermoedt, dat Candle zijn 
testament gemaakt heeft en wil als vrouw 
weten, wat daarin staat — 

Over nog heel wat meer onderwerpen wordt 
de arme Candle des- avonds onderhouden. 

Als ge het boekje hier 'of daar vindt— ik 
Zag,- het herhaaldelijk op boekenstalletjes — 
ik raad u aan, koop liet en .  neem het mee 
op varantie. Ce zult er genotvolle uren 
Mee slijten. 

Om zijn klein formaat is het' voor mij nog--
zoo goed te gebruiken om in de zakken van 
mijn man te stoppen als reislectuur. 

Toen ik eenmaal dubbel belang was gaan 
stellen in de Bedsermoenen, en wel om hun 
voorname afkomst, heb ik getracht ze in liet 
oorspronkelijk te krijgen. En mijn boekhande-
laar 'heeft er toen een poos zijn best voor 
oedaan mocht er echter niet in slagen. Dat  
spijt me erg. Ik zou ze zoo graag hebben in j  
de taal, waarin Jerrold zijn snakerijen neer-
schreef. Mocht iemand eens weten, hoe ik er 
aan kan komen ;mits niet tegen antiquarisehen 
prijs) dan houd ik me aanbevolen. 

NANNIE VAN '0 EfIL. 

KENNISGEVING. 
Zoolang de mobilisatie van 

Ons leger duurt, kunnen wij 
er niet voor jnstaan, dat ons 
blad geregeld verschijnt. Wij 
zullen echter ons best doen. 

De ildministralle van 
De Haagsche Vroutvenkromek. 
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VAN ROOJEN 
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. .maison de COM „Aux Elégantes" 
Téiép. 1943 -- 77 Noordeinde — La Haye., 

Sl'ICIALITE. DE CORSETS  

FOURRURES - ROBES DIJ SOIR 

Costumes Tailleur 
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Wanneer gij effecten bezit, abonneer n dan op hot 

1VM10-11.1-i.a1V12ei M.CDC)10.EL.r1.11.1-121-1, 

Prijs per half jaar f 

ELKEN DAG een belangrijk hoofdartikel: eiken dag de 'vragen van abonnd's 

gratis beantwoord: eiken dag alle. berichten, die voor den effectenbezitter Van 

belang kunnen woeden geacht, 

Vraag gratis proefnummers aan bet bureau: 

Anna Paulownastraat 76, 's-Gravenhagen 

Leveranciers en Fabrikanten van: 

fa.C.N.CARDINAAL- HENGELO (0). 

siin.•1.  graslinnen bedlakens en sloopra kw. 402 13 

prijzen per dozijn: 
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,M. bij 3'c nl t'  L— 11)0 okt. hij :11, al 1  28._ 

Bleopen per dozijn 1 lik—, 

Om het personeel gedurende de maand 
ugustus bezig te houden, zullen alle voor. 
omende werken tegen billijken prijs ver. 
eardigd worden. Uitstekende coupe en 
fwerking verzekerd. 

1 st e  KlasIlluweliiksuitzetten 

Fijne Dames Kleermakerij en Bentiverkerij. 

v.h. TEN CATE & CARDINAAL. 

Reclame Aanbieding 

prima kwaliteiten en solieds afwerking. 
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OORLOGSTIJD! • 
Het is nu dus een voldongen feit; de oor-

log in Europa is er. Moe ver zal het onheil 

zich uitbreiden, waar zal het gestuit woelen? 

liet is de groote vraag, waar ieder zich om 
afpijnigt. En niemand kim het antwoord we-
ten, we blijven in onzekerheid. 

Soms lijkt het, of we ons gauw iq den 

nieuwen toestand hebben ingeleefd! En dan 

weer gast bet u soms ook zet, als van uur 

tot uur de groote kranten nieuwe berichten 

uitzenden, die hl ontstellender worden, dat 
alles plotseling een droom lijkt. Dan ie het 

of de werkelijkheid van den oorlog bijna niet 

te aanvaarden zal zijn, ni,Sr we zelft,  ddr 

onze oogera hare bloedige verschrikking zullen 

simt. 
Voor velen van ons jongeren is de oorlog 

totnogtoe iets geweest, wat eigenlijk buitelt 

ons omging. De verhalen over '711 waren ver-

halen als andere fantasieën bijna. De lidseeh-
Jananeche oorlog is dil ver af gei71d,  dat 
wij er niet met hart en ziel in hebben kun-
nen meeleven. Maar nu staat alles naast en 
bij ons, nu zijn we het zelf, die ondergaan, 
en zonder wil mee moeten Nu is iets als: 

',dienen in het leger• tot een ander begrip 
herschapen. En pas nog leek het een vroolijk, 
eenignins grappig verhaal van jongelui, die 
op moesten komen, om hun dienstplicht te 
vervullen, en dan zorgeloos vertelden van hun 
kleine ervaringen, prettige en minder-prettige. 
Van de manoeuvres b.v. in de duinen van 
Wdlsdorp, met den toren van het Vredes. 
paleis als zoogenanmil middelpont van den 
vijand. Dat wee alles fata, ironisch, maar toch 
onschuldig, flauw zelfs. En het was tenminste 
onschadelijk. Met slag staan we er anders 
voor. Want al is er nu vos dadelijk gevaar 
voor Holland geen sprake, al is er nog geen 
schot gedaan en geen man gevallen, ni plot. 
reling voelen we wat liet is, dat veel om ons 
heen moet wegtrekken, al is liet slechts voor 

mobilisatie. 11e zijn geen heldenfeiten te ver-
melden, er is geen vrees voor een vijand, die 
ons plotseling zon kunnen vedelen of inlijven, 

Feuilleton. 
21) 

VROUWENREGEtRING. 
Naar het Duitsch van A. (hemt Kol:Saba:aa. 

INednik verboden. 

Werner reed toet zijn auto naar de Theresia. 
mijn terug en bracht hier de zwaarste uren 
door, welke hij sedert jaren had doorstaan. 
Dit antwoord van Dort vernietigde hem. En 
haar optreden was een antwoord op zijn no. 
bedachtzaamheid, een overduidelijk antwoord, 
dat hem tegen den grond sloeg. Zij onttrok 
ziek aan verdere toenadering. Waarschijnlijk 
had zij in dien tumchentijd de zaak overdacht 
en had zij geen anderen uitweg gezien, dan 
die, welke ze hij zijn voorganger ook had 
toegepast. Haar besluit om op rein .  te 
gaan, en' nog wel voor gernimen tijd, moest 
heel plotseling gekomen zijn. hen vorige', dag 
had zij er nog met geen enkel woord van 
gerept en waarrchijnlijk ook er niet aan ge• 
dacht. ging hem uit den weg, zij wilde 
hem in het geheel niet meer zien, daarom 
was zij klaarblijkelijk degen middag naar 
Neuenburg gereden, om boodschappen te doen. 

Den volgenden morgen stond Werner op na 
een onrustigen nacht. !lij steeg te paard en 
nam zijn weg met opzet niet neer Seatkirchen 
om Dom niet te ontmoeten als zij misschien 
op dat uur naar het station reed. IN vermeed 
ook Ditaborg, omdat I kin waarschijnlijk daar 
vandaan afreisde. Ilij reed rechtuit naar leern• 
koten, voorbij het slot van Mevrouw I dover,  

maar er ie in onze harten iets, een beroering, 
en een ernst, die evenzeer gelden. 

Hoe wreed lijkt het, dat Bertha von Suttner 
wo kort geleden moest sterven met de woor- 
den: Waffen nieder, sag es vielen.. 
Maar het kwaad van de wapens is niet uit 
te roeien, de hartstochten zijn niet te bedaren. 
Het blijkt voor de zooveelste maal, dat door 

'alle beschavingen heen de k.rijgaluaten een 
onverwinlijke faktor van de menschelijke na-• 
tuur blijven. le het aan te nemen, dat makt 
sommige kranten gezegd hebben, slechte een 
paar menschen den oorlog op hun geweten 
hebben, alleen omdat aan hen op het moei-
lijkste oogenblik de beslissing ia gelaten? Het 
lijkt toch meer erop of het verloop van het 
proces der volkereff:raist door niemand vreed-
zaam tot een resultaat is te brengen. Wij 
dragen allen, ja allen. in onze zwakheid een 
heel klein deel van de verantwoordelijkheid. 
De vrede-lie-enden, de oorlogszuchtigen uit 
vaderlandsliefde, de op gewin bedachten, de 
anti-militaristen, zij gooien als 'een bal de 
verantwoordelijkheid van een onheil neer el-
kander over, maar allen tezamen zijn zij de 
menschheid, die doet, wat zij wil. Het kookt 
en het stookt in de wereld. (leen machtige 
partij, geen enkel rtensch weet te verkoelen, 
wat nu plotseling het overgroote deel weer 
met ontzetting gaat vervullen. 

We moeten dus afwachten. .Maar laten we 
ons kalm houden en moedig opofferingen in 
eiken zin brengen. Van duizenden woeden er 
gtzr•ischt materieele offers zn zwaardere. Wat 
zullen we klagen, zoo niets kan helpen? 

Moet ik er op wijzen, dat er voor de vrou-
wen veel te doen is, overal waar hulp gezocht 
wordt? Neen immers, we voelen het allen 
zelf, dat er nu geen tijden komen, om zorgeloos 

• door het moeilijke leven heen te lachen. liet 
zou schoolmeesterachtig schijnen, daar ni: °Ver 
uit te weiden. Handen, die werken willen, 
zullen veel te doen vinden. Een algemeen 
verlangen om nuttig te zijn is al merkbaar. 
En daar moet iedereen zich over verheugen; 
m's', zal misschien een klein deel valt de on-
metelijke schade zijn af te wenden. 

no, daarna het bergwoud in te ?Wen. Hier, 
in de eenzaamheid van het ruist•liende wood, 
kwam een nieuwe ondraaglijke aanval over 
hem van zelfverwijt en schaamte. Een jaar 
van zijn leven zou hij er graag voor over 
hebben, om het gebeurde bij de bewaarplaats 
der kleintjes ongedaan te ;naken. Wrevel tegen-
over zichzelf en tegen het noodlot, diepe 
neerslachtigheid der het ongelukkige toeval 
eo hel verliezen van zijn selfbeheernehitig 
teisterden zijn binnenste. 

„Maar bergend !" riep een vrouwestem. 
„Maar bergraad l I; rijdt maar voortdurend 
in mijn jonge deden rond! Ik. zon liensch 
bijna lust krijgen, 1 .  te laten inrekenen. 
pauk den !temet maar, dat mijn houtvester 
u niet gezien heeft! lk bespied n al Sedert 
een kwartier. I; bent heelenmal afwezig met 
uw gedachten en laat liet paard maar loepen, 
waar liet wil." 

Mevrouw Barbara (dover die deze woorden 
riep was eveneens te pad, en reed. tot den 
rand van den dennen-aanleg. 

Werner had alle, om zich been vergeten; 
hij had den teugel laten.  glippen en zijn paard 

„was in de jonge dennetjes gestapt, waar liet 
na Idngzaam tuiemhen in liep te knieren. 

Onthutst greer Werner den teugel en nam 
met zijn andere hand snel zijn hoed af. 

hoeden morgen, mevrouw! Ik vraag dui-
zendmaal vergeving. Ik moet waarlijk geheel 
in gedachten verminken geweest zijui en dat 
dwaze paard in natuurlijk als ieder scheper' 
geneigd, van het redde pad af te wijken." 

Met twee sprongen wao hij uit het jonge humt 
eit vroeg mevrouw taiiver rangnol. eseuus. 

Toen Napoleon in Egypte zijn leger bij de 
pyramiden aanvoerde, heeft hij den beroemden 
zin gezegd: «Soldate, des sierles roes regardenta.  

Ook op de vrouwen, de gehuwde en de 
ongehuwde, ziek in oorlogstijden eeuwen neer; 
haar heldhaftigheid ii geboekt en MI op nieuw 
geboekt worden. Zoo zal ze dan eenmaal in 
vredestijd wellicht guller worden erkend en 
opgenomen in het ingewikkelde raderwerk van 
onze maatschappij. J. Z. 

Wees gebouw ook te 't Hete. 
Nu ie 't gebeurd. 
De vorige week is er een geweest, die ons 

als een nachtmerrie besloop. Steeds klemmender 
werd zijn grief. — Vrijdag vroegen we ons 
af of we dan waakten of droomden. — Of het 
dan waar Win woeden, dat er oorlog zou 
komen, een ontzettende, in zijn gevolgen on. 
berekenbare, vreeselijke oorlog. • 

Toen de Balken vocht, vonden we 't ver-
schrikkelijk, maar onbegrijpelijk, onwezenlijk 
was ons dat niet. — Van de Balkanbewonem 
hebben we een voorstelling, die overeen te 
brengen is met strijd en worsteling. 

Doch thans! 
Thans zal waarschijnlijk geheel Europa 

vechten. 
Men se h en als w ij — cultourmenschen...,-

Daaronder val zijn de-  bloem onzer heden. 
daagst:he beschaving —daaronder zelfs duizendel 
uit de overbeschaving. —. En ze zullen schieter' 
en geschoten woeden, Moeden uit duizend 
wonden — als ellendige hoopt» vuil op het 
slagveld liggen. — 

Onze gedachten kilden liet niet vatten. 
Toen de Zaterdag eenmaal daar was, en web 

het vatten mogaten, tobden we onze hervenen 
er op af. 't Was zulk een schonne zomerdag, 
Zaterdag, en als we de zon op de bloemen 
zagen, als we de rust der weileiden zochten 
om met arts zelve klaar te komen, kwam 
menigmaal ons de vragende verzuchting in 
onze eenzaamheid over de lippen .Mijet flod 
— hoe kim here lloe kim het?. 

De manie vrouw sar er echter in liet 
gebet) niet hope uit. Haar blik rustte met 
onmiskenbaar welgevallen op IVernem gelaat , 
terwijl ze zei „I• werkt te hard, bergraad. 
We hebben dat allang gezegd, ~wel uw 
vriend K !inter als ik. 1' richt uzelf te gronde 
niet dat overdreven werken. Men heeft a in 
den laatsten tijd zooveel op den hals geschoven, 
dat er geen doorkomen meer aan is. t' mort 
echter beusch meer op uzelf pmeen." 

Werner lachte flauwtjes. 
„Het is niet Zon erg, 'mevrouw. (ogen-

blikken, dat men diep in gedachten verzonken 
is, heeft ieder mensch. Er gingen me eenige 
plannen onze werken betreffende. door het 
hoofd, plannen, waarvoor ik me sterk inte-
emmer." 

„rw woorden bewijzen slechts, dat ik gelijk 
heb. Anders grindt n toch niet de °ogenblikken, 
van uitapanning gebruiken, uni u in dienst-
aangelegenheden te verdiepen. Maar ik zal u 
gnuif Klister weleens op uw dak sturen. „Jk 
moet naar diaburg; als n ook ome dien kant 
uitgaat„kunnen we ~wakenden." 

,,Met veel genoegen!" zei Werner, wie» een 
blik op klik horloge waarschuwde, dat liet 
hoog tijd voor hem weed, terug te kreten. 

Het paard ma mevrouw Barbara 11.1. seer 
onrustig en ging vanzelf over in een snellen 
draf. Op den rechten elniumée, dir ten omhul 
van Ivendiden naar Daslinrit voerde, was' ook 
geen enkele belemmering daarvoor. In de 
nabijheid van liet station ontmoetten ze de 
auto van S.iarkin•hen. Don, els meermin 
Sehotteluis waren er in gezeten en een kleinere 
auto niet veel grolde koffer. volgde adder 

En 't kon. — 't Zal alles kunnen. Wat 
de volgende weken brengen zullen, 't zal ramp 
op ramp zijn, onheilstijding op onheilstijding. 
En Europa heeft nog slechte iZn bede te 
bidden, van het slachtoffer aan zijn heul: 
',Maak het kort! om der barmhattigheidwille 
— maak het kort !• 

Zaterdag, de eerste Augustus — welk een 
dag is 't geweest! 

Een dag voor de Nederlanders om met 
beschaming op terug te zien voor een deel. —

Dat ze zich migl van de wijs hebben loten 
brengen? • 

Een dag voor Nederlandsche vrouwen om 
niet beschaming op terug te zien. — 

Dat ze zich atlif van de wijn hebben late,, 
brengen. 

Niet den morgen. Daarop kunnen mannen 
en vrouwen, met kalmen trots terugzien. Hoe 
prachtig is de mobilisatie verloven Alle 
opgeroepenen opgekomen! En zoo kalm en 
vastberaden! Daar hebben dan toch ook de 
vrouwen baar deel aan gehad! Ma die buiten 
zichzelve waren geraakt — als dii• geweend 
hadden en gekermd en in opstand waren ge-
komen — de dienstplichtigen hadden niet zoo 
bedaard daar gestaan in het vroege Mffrgeli• 
uur. klaar toen kwam de Zaterdagmiddag. 

En toen kwam het angstig hollen naar de 
ninkrls , om voorraad, voorraad. — Toen 
werden -hoor --priperf -Wetend Virol artikelen, 
die deze week wellicht nog onder den markt-
prijs zullen dalen. Toen werd gesmeekt om 
zilvergeld, toen gerei het goede bankpapier 
gekort in zijn waarde, en we Wand van 
vrouwen, die een bankbiljet van veertig gulden 

.wisselden voor dertig :todden,, en een bank. 
biljetje van tien voor drie rijksdaalders. — 

Arme uit liet loodgeslagenen! Wee het, 
omdat uw man, uw Mans morgens wegge-
trokken waren? 

Voorraad — die is er in on, land Ine,4r 
dan de leveranciers wellicht lief i-. Uanl 
hebben immer. na  totaal geen afzet meer naar 
hutten ! 

Zilvergeld -- 't was gn•en minuut scliaarsch 

haar. Men groette Wederz.ijd, en In.,Tanw 
I.lover merkte op: „In dant, gaan op reis. 
snoek ik zie. Ze gaan altijd omstreek. dezen 
tijd in den herfst. 

r hebben in het Friedrichs•hotel een ver- 
gadering. }nar eerste grintte ititvocring van 
de niuziekvereeniging waarschijnlijk binnen 
zes treken plaats vinden; ik hoop, dat ti nok 
dezen keer mee win werken.. 

Mevrouw (dover reikte Meerare de hand 
vii ging een zijstraat in, terwijl Werner zon 

aa vlag hij kon nr reed. 
7.00 had hij kaar toch maf ontmoet. Nog 

een inai,ten blik waa hem vergund gewee,e. 
Werner roerde zijn ontbijt bangelijk, aan 

eo reed naar de lu:abuis-groeve,  zich 
daar te verkleede', en de dwars-gangen nc 
gaai] insperterren. 

Opzichter Handpek vergezelde hem en zei, 
terwijl hij bij een plaats in de dwarsgalerij 
bleef staan: - 

„Minheer Spalding, de arbeider. beweren -
dat de linkerwand bier warm aanwwh.,  Ik  Leb 
mij oter de plant, aitvorriar boten inlichten 
en opzichter Omwald heen !lier inet ',eend krijt 
dit kruis op den rand geVe.. Ik heli 1111 Op- 

dracht gegeVen, een the ter in Ic niel- 
Wien en vel von. dat hij niet kan 
worden en dat niet. gemakkelijk de boni...retour 
kan aflezen.' - 

„Dat is goed". zei Werner. „Door met .1e 
hand te voelen, kan tinai geen tengenotir tem-
lieratuur vaststellen', kweel krt mik mij m;m•-
kiimt. -dat de afren hier niet s..«, bel ra ah, 

tee Moeten de thermometer maar It-el  
gren•Veld  rn nauwkeurig  raadplegen. om • a•11 
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geworden, al,  het public/ zelf het Met schlearech 
had gemaakt door het op te vragen en niet 

meer a4 te willen geven. In deze week zal 
dat alles vanzelf weer in orde komen, als de 
mensehen , de,  huisvrouwen bovenal, weer wat 

" tot kalmte zijn gekomen én her leven weer 
betrekkelijk zijn gewonen gang gaat. 

Na de heftige opwinding van Zaterdag is 

ren stille zorg over allen gekomen. Over de 
vrouwen , de bnievrouvren , wel het allermeest. 
Ach, zoo is het vrouwenlot nu eenmaal, dat, 

waar de mannen strijden, zij maar steeds 
lijden. 

Een stille zorg-dm-geld. Want ren ding is 
zeker — koewede on.wite geruchten en over-
dreven voorstellingen men zich ook een bet 
mirlogegevaar maakt 

Over het algemeen zullen de internaten 
belangrijk daler], en nog afzienbare» tijd al. 
nonual laag zijn. 

%onderen wede enkelen uit, die eerlijk of 
oneerlijk met den oorlog rijk «orden. Wijst 

en niet in ons midden nog de familie,  aan, 
wier fortniti stamt van den oorlog van 'Di', 

t;roote daling van inkomsten, voor bijna 

iedereen. 
En dan hebben we thans een woord voor 

de gegoeden en de meergegoeden onder de 
rouwen. 

lok u w inkomsten zullen belangrijk dalen, 
en zeer geruiinen tijd aanzienlijk lager zijn 
dan anders. 

l;e hebt op den heftigen Zaterdag het woord ,  

bezuiniging! al uitgekreten — ge hebt op 
den domgen, onweerawangeren Zondag uw 
plannen nader overdacht. 

bezuiniging-is 'roodje. Maar — wij bidden 
zoo het cenigsrine mogelijk is, laat het 

niet geschieden ten koste van uw personeel! 

Bespreekt eerst kalm den 'toestand met uw 
man. Hij zal u zeggen, op hoeveel naai 
menselielijkc berekening de oorlog hem te 
staan koine Dan kont ge berekenen, hoeveel 
ge moet bezuinigen. En dan is 't zoo gauw 
gezegd: „Ik zeg mijn huienaaititer op —". 

Of „Voorloopig kon ik het wel zonder 
tweede meisje .r' of- „Als ik de kinder3a 
fremw eens verving door een meisje, dat voor 

't eten Weggaat Waar tonnen zij dan alle» 
heen', tiaar beurzen zijn zooveel kleiner dan 
de nue. Zelfs ruw gephindenle kon is nog 
rijkdom voor haar. Zoelte». ze da» werkelijk 
ten laste vet haar familie moeten komen. — 
. \ I was liet moer voor feil aak, dan is dat 
in dezen tijd, waarin de kievit,' 'nyder] het 
zwaarst bezoekt zijn. een bank slag. 

Er zijn zinvut andere dingen, Waarop ge 
le-zninigen kunt. 

Ilona' no personeel, en rit nier kro breed 
en kaas e» ho.- eenvoudiger kout go .mk kunt 
verzinneu. Bezuinig op lilt hrrieuoilrr. op 
ne. uitgaan, op Verteringen van it st na- 
midilagivaudelingen al Will 111,e til tos 

'level is. — .14ezoinig niet op uw personeel. 
En — indien bet n mogelijk is, slaak da» 

titel, Iretalieger, niet! ' 
We hoorden Valt huisvrouwen, di,- niet sa» 

plan naren tittitantie, te Ina lelt ..n eg is 

weg. zeiden z.• een wie weet. 11.- we zeng 
.1111 geld v..elger, zullen gaan zitten.« • 

te stellen. of d, temp-ral trui. honger 
wordt. Zijn W.• liter in th. Inliet valt bet onde 
1.r:ontveld . " 

„Neen. mijnheer. Maar men weel lint 
het van Innora, in den berg ge-telti Het 
kan a el zijn, dar er een tir 
si n' liet vuur hit-111.v, geleidt". 

kunnen s ont.loo l tig uien anders doen, 
dan zorgvuldig 11..1. Iliernitottel et :niezen. .bps  
de temperistutir stijgt. i, her een leed ongnuatig 
wek, it. A b els zand-teen al verhit is, die teel. 
nut :i t s  wal g ed.. a,rteitegeleider ka» gelden, 
dan Von het r nur ennlogelijk ver eeg zijn. 
Z.a'g 

I 
dr 1111,111010H, Vandaag nog 

: kennen 11:111 innigen Wall.we  
dil oplevert". 

1 let be richt valt den opzichter 1..1.01111.“..11, 
SV etre. ,ott, dat hij al zipt 1.1g,..1 zorgen sergin. 
Eert toen hij toner huis ging, kn armee de 
gels.t.ricto-sint san dien ittorgett lino weer vuur 
den ge, ra at als erts 1 natst klonken hein so-, d.  
de Doorde n tien Barbera in de noren ..ile 
cla nies sa n Suarkirriten gun ',I ijil 
‘14/.1,11 .  tijd'Ll4:11 herfat „p

rat 
n-ie.- • 

T...11 II ij '• raidolag• olm drie eer op bel 
11. ttIll tit ren it k tt tint ....hl re bent daar ent 

rrass i g. ip s erhooging van /Ma sela tit• 
1..:i.1 142 sa 11 lirin grad H...n...ril 

herke . nd li.1  rrera's hondenmi .  
nt.gtttld ik st. 'net , zon hart n. ruit 

k, ,•1 kl„pe. 11. dar zot. eni,ing ..n 
.1111111.14 .1,3.1,, r.1,1,1 sn it 1...1 t. k k mg 

a a 
oratte, I.rar, • 
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Maar ik bid a els nh het geld toch in 
uw bereik is, en daar komen menechen om 
het geld van dingen, die allang in uw huis 
e» in uw gebruik zijn — dan -moogt ge toch 
die menschen niet laten wachten! Zijaelve 
hebben toch ook weer hun verplichtingen 
jegens personeel, jegetis leveranciere. — Welk 
een stremming in zaken brengt het niet, zoo'n 
koelbloedige weigering. 

't Zijn kleine zaken, wanoor we een 
oogenblik undacheernaagd hebben. In 
deze droef-ernstige tijden .hebben -we 't ge-
waagd te spreken van uw hukenuater en uw 
schoenmaker, tart dhghitje en 'om menu. — 

Vergeef. bet ons. liet kwam ons voor, dat 
enkele woorden aan de vrouwe», om dat kleine 
niet te vergeten, wellicht op hun plaats waren. 
Wie getrouw is • in het kleine, werkt mede 
aan het genote. 

DE TAAK DER VROUW. 
Gaarne voldoen wij aan het ierzoek van 

liet hoofdbestuur dee Yereeniging voor Vrouwen-
kiem-echt , om onderetaand , aan de afdeelinge. 
besturen gericht schrijven te plaatsen. 

Het hoofdbestuur der Ver. n. Vrouwen-
kiesrecht, deal erom der tijden buiende, meent 
<lat liet werken voor onze raak voor 't wogen. 
blik gestaakt moet worden. Strijdende VOOr 
ener rechte», moeten wij ons steeds bewust 
blijven van de plichten tegenover de amen-
lering, die als mensch en als vrouw op ons 
nieten. 

Als de grootste vrouwenvereeniging hier 
te lande, manen wij liet aangewezen lichaam 
te zijn om de vrouwen op te roepen tot de 
taak die thans op har rust. 

Nu de mannoen van hun arbeid worden 
weggeroepen, moeten de vrouwen daar, waar 
zij kunnen, in het belang van het algemeen, 
de open. plaatsen aen,railkfl; opdat zoo weinig 
mogelijk storing in den gang van zaken en 
verlies van welvaart plaats vinden. Wij ver. 
wachten van u, dat gij onmiddellijk eerre 
vergadering uitschrijft, waarvoor gij alle 
VrMliren int de 'duts uwer inwoning dringend 
oproept tegenwoordig te zijn. Daar nicht gij 
een comité van vrouwen, dat niet behoeft te 
bestaan uit leden van het efdeelingebeetuur,  , 
zelf, niet ruit leden onzer vereeniging, doch 
dat uit de meest geschikte personen moet 
woeden samengesteld. 

Dit eomitf verzamelt de namen en adressen 
van alle vrouwen, uit de' plaats waar liet ge-
vestigd ie, die overtuigd lijn, dat de om-
etandigheden , waarin wij thans. oerkaren, 
onvoorziene plichten op hen leggen en die 
ziel& daarom berwhikbaar willen stellen voor 
die werkzaamheden waarvoor zij het meeei 
geschikt zijn. 

Tal van opeisbare diensten kennen thans 
slechts gedeeltelijk woelen waargenomen door 
gebrek aan personeel: tal vair private onder-
nemingen verkeenar in morielijkheden door 
het plotseling wegroepen der arbeidskrachten: 
in tal va» gezinnen moet 'de moeder nu de 
plaats van den vader innemen, door diens 
bedrijf uit te oefenen of op andere wijze in 
liet onderhoud va» liet gezin te voorzien, 
waardoor dikwijls de kinderen onvoldoende 
verzorgd achterblijven. 

Wij wijzen .leshes op enkele soorten Vuil 
werk, dat zij zonden kramen doen :  
dienst 'rij post en telegrafie, diverse admini-
stratievr aerkznamhelen in gemeente- en stante-
dienst: <-noduereurediener op tremmen en 

„Waarde lieer Spalding! Tante Sehottelius 
heeft lihneeling weer haar aetheratische aas, 
salie», waaraan zij lijdende was, teruggekregen 
ni moei onverwijld naar een ander klimaat. 
We gaart naar Itereliteegarien en hoelang We 
wighlijsete stilt nog »iel met zekerheid te 
zegger. Nat11111 lijk kunnen we niet terugkonen, 

rionlat tante weer geheel van heer ...allen 
al is. Ik Ad n »rij» mirre tender, 1.11 11 wilt 
wel ne. giet zijn, inij gewiefaige stediken be 
le zenden. Ik zal alle zendingen dim per OOI-
gaande helmodelen. Ter ziens! 

Draw Ittieliwald." 

Werner lead hel gest...1, dal er een Zware 
lust lal, hem nrgesi engel.' was, en dar hij 

.si ver asij .kon ademen. 

1 te in den natten morgen uiige-n.1i reven 
vergadering uni 11e innziekvermitting duurde 
niet long. Behalve. inev ron» It lover was alleen 
dirceteDr lir. en [naaf lanter venae-ne». 

odteimrriad kersten ontbreek uanmrlijk. omdat 
hij ,,p reis are, Men orrocer troosten, allee» 
afspreken <net den hef-lier, wanneer de nul vrij 

. lerder op melk.- Inalller men ...n gezellig 
sariteeznr, /Ani ..reillii,01.1.11 
r un- rit:, ir.. dar nin ,iavelig sastgeslelel, 

. mals .1e• geimegni•• die keuken ril kelder 
r•••1 1 'Tenen. nen' min Friedrich 

"1 .g...1r:t ont, sen rijk te Ir tigatore;eit, no 
out danstent/ti k trilt Mi'tje 

n..• 4111 .1 vr 
_N er e. lin r peet zekolint. •  

sporen; en wat al niet meer! Met vrucht 
kunnen velen onzer nu werkzaam zijn door 
tijdelijke huishoudelijke hulp te verleenen in 
gezinnen of door de zorg op zich te nemen 
van kinderen wier moeder afwezig ia. 

Maar bovenal moet er voor gezorgd worden, 
dat de overal te veld gaande ltna rijpe 
oogst niet geheel of gedeeltelijk verloren gaat, 
waardoor de nadeelige gevolgen van den 
hedendaaguhen toedeed nog moerel verergerd 
"zouden woeden. Men vergete ook niet, dat 
op tal van boerderijen handen te kort komen 
om den veestapel te verzorgen en dat er ge- 
•aorgd moet worden, ' dat tuinderijen, brood= 
bakkerijen en zuivelfabrieken geregeld kunnen 
doorwerken, zondat er aan de eerste leem. 
behoeften vooreerst geen gebrek komt. 

Voor hen, die riek voor openbare diensten 
hebben opgegeven, stelt het comitf zich in 
verbinding met het gemeentebestuur en aan 
de privaat ondernemingen woedt meegedeeld, 
dat zij sick voor hulp tot het namud kunnen 
wenden. 

Deze oproeping ie uit den aard der ruk 
zoo algemeen mogelijk bedoeld, daar, waar 
de comité's nadere inlichtingen wenschen , 
veende men zich tot het hoofdbestuur der 
Ver. voor Vrouwenkiesrecht, 1Vonwerman. 
straat ,-17, huis, Amsterdam. 

liet Hoofdhevtuur, 

Dr. Alert, H. Jecons, presidente. 
F. S. cvv BALRN—K13111, vice.presidente. 
Jo 0 AN Biroes—IllcuR, P neer. 
J. C. VAN LANW.1111.1. Min:em. , 2. secr. 
S. W. A. Witwees, penningm. 
MARTINA l i. KRer1CRa.  

C.CLIVFORD Koet cas BlleruzL.Roelnrs.  
C. MULDER VAN Or.  GRA AF —oe: floers. 
E. VAN Dna Hom EN. 
J. fine riever—Govieotir. 

Amsterdam, d Aug. 1014. 

De Oostenrijknelike vrouwen 
en de Oorlog. 

In de eVomische &inig" geeft Adèle 
Schreiber een overzicht over de Reicheorgiv-
nisation der Haufrauen Outerreichtt" die 
30.0101 leden telt, over tal van districten 
verdeeld. De organisatie is de grootste burger-
lijke vrouwenvereeniging in Oostenrijk. Zij ie 
onmiddellijk na de oorlogsverklaring actief 
<Ingetreden. 

Het bestuur plaatste in de bladen een stuk, 
waarin het alle vrouwen der monarchie Op-
roept om, met teneijdeetelling van alle verschil 
van ineening, eensgezind te zijn in het ver. 
lemen ven diensten. 

Het bestuur verklaart, dat in een snort, 
waarin negen millioen eeuwen beroepsarbeid 
verrichten, zoo noodig mannenarbeid door 
vrouwenarbeid kan vervangen worden. Daarom 
wekt het de vrouwenvereenigingen in het land 
011, erouwenorganhatie,  voor arbeidebemid-
denim in te richten. 

Verder werden alle vrouwen en Ittijainitedent 
iiitgenoodirtd , de vrouwen van opgeroepen 
soldaten in de gebetenheid te stellen om geld 
te verdienen, en om hiervan aan de vrouwen-
organisaties mededaling te doen. 

I/e elleichsorganieation" geeft verder in 
overweging, koeteloos maaltijden te organimeren 
voor de kinderen, opdat de vrouwen der op. 
geroepenen ongehinderd haar arbeid kunnen 
verrichte». Ook wordt aangeraden, dat elke 
India-ruw,  , naar gelang van haar linancieele 
omstandigheden, een of twee kinderen van 
achtergebleven vrouwen degelijke van het 
noodige voedsel voorriet, niet als weldadig. 
beid, maar els plicht: op lijsten kan men 
aanteekerten hoeveel kinderen men voor zijn 

„Jawel meenam'. 
„Hebt. u tijd, niet tee mee te rijden- Ik 

rillen ergen, over spreken." 
„Ik hen geheel e» el tot run beeehikking." 

Mijnheer (Iru haastte zich naar zijn bureau. 
timet' Khmer hielp meenam (dover in het 
zadel: daarna reden ze langzaam diijir de 
einden ron IN:lune en sloegen tien weg naar 
'Verdutten in. 

„bent ei op reis getintst vr<a-g thirbara. 
„Ik Ia',, vaimacht pas thniegekrunen. Ik 

ben vier dagen wegge. eest." 
„Naar ik hoop bent u tevreden over het 

resultaat Van 1111. rata:" Zei Barbara en een 
eimaiaardig lachje speelde <Mi haar lippen. 
Dit maakte- baar metgezel korrelig 1.11 eerde, 
zins onzeker antw.mnlde hij: „Ik geloof het 
wel. niet .." 

.„It wilde rut n :spreken overeen dringende 
aangeb•genheid ram vriend Speelding betref. 
blek Hij is in mi toemand vim overspanning, 
die Me ongerust maakt. 1h heb hein nog reil 
twee uur geleden ni mijn nieuwen aanplant 
ontmoet , in een 1111,1:11Ia Vali lotale afwezig. 
heid. Als ik niet beter wist , zen ik kuiven 
denken dal de bergraad snee den vr/regeer 
morgen. telijk bc.-bonken was. Teen ik bent 
aanriep, was het, alsof hij ruit een dil tien droom 
meta nokte: daarna na,. Lp Weer heel grIrooll. 
Ilij s erielde ito., da I bij weer over zijn 
projecten ril dinst...ken OOM hel itickeren 
aa, en dal zelfs per he rijden. Daarbij 
lin logt  rij„ panrel geheel den rijen teugel, 
risslat dal In »lip elennenualiplateet terecht 

.a rp /4M1'11 manier zul zog rens ver- 
suegeltikkem. fan paard is een ergemanlig 
dor, dar lijn 1,erlidre:  

rekening neemt of op welke andere wijze men 
eten wil verleenen. 

Verder heeft de•  eleeicheorganisation der 
Hianfrauen" het uitgeven van vrijbiljetten 
nou levensmiddelen ter hand genomen en 
ook de stichting van een hulpfonds voorbereid. 

Een beroep op onze Koningin. 
Het Internationale Verbond. voor Vrouwen/ 

kiesrecht te Londen heeft 1.1. Zondag de vol-
gende boodschap aan H. M. de Koningin der 
Nederlanden gezonden: 

Het Internationale Verbond voor Vrouwen.  
kiesrecht, vertegenwoordigende de vrouwen. alt 
zeteen.twintig landen, doet een beroep op Uwe 
Majesteit, als de vorstin in wier land het 
middelpunt der vredesbeweging ligt, om stap-
pen te nemen teneinde de mogendheden, die 
zich aait den rand van een vreeselijken oorlog 
bevinden, in staat te *tellen loon geschillen 
op vreedzame wijze bij te leggen. Ab hoedster 
van het geslecht, welke gezinnen moeten lijden, 
welke kinderen ons omtrekt zullen «orden, doen 
wij een beroep op 1.-we Majesteit om ons hulp 
te schenken ter afwending van dezen vreeselijken 
oorkg. Zal het l'we Majesteit behagen een 
afvaardiging uit het Internationale Verbond 
voor Vrouwenkiearecht te ontvangen om u onze 
zaak voor te leggen ? 

• 
Tegen gisterenavond ie door het Verbond 

een samenkomst belegd in de Kingsway 
Mevr. Henry Faweett zou haat leiden. Onder 
de aangekondigde spreken zijn er uit Neder-
land, Ruiend, Duiesehland. Oostenrijk en 
Frankrijk. 

VIt4111MENOIALP. 
„Een Vrouw" schrijft in een ingezonden 

artikeltje in de N. R, ere liet volgende, dat wij 
met algeheele instemming hier <meenemen: 

In deze veelbewogen dagen-zullen ongetwij-
feld velen zich beschikbaar stellen voor het 
Roode Kruis. Maar er ie nog' een ander ge-
bied, dat dringend hulp vraagt, zoowel van 
de niet-opgeroepen meermm als van de vrouwen. 

Een der verschikkingen van den oorlog is 
het verloren gaan ron den oogst, met als ge-
volg hongersnood, of in-het gunstigste geval 
gebrek en armoede. 

laten nu allen, die kunnen, de handen ia 
elkaar slaan en rich ter beschikking van de 
overheid stellen tor liet verrichten van land-
en veldarbeid. Het treste zouden waarschijnlijk 
de commissarissen der Koningin iu dr ver-

'schillende provincie, deze zaak kunnen regelen. 
Er zullen overal nog wel enkele geeehoolde 
kraaien over zijn, rolder wier leiding gearbeid 
kan worden„ Voor. degenen, die liet niet ge-
woel, zijn, ie liet weliswaar zwaar werk, maar 
opofferingen Moet ii iedereen zich getroosten. 

Op deze wijze wielen de rainitsporden van 
den oorlog eenigutins gelenigd kannen wenden. - 
Al moge het werk misschien niet zoo goed 
gedaan woeden als d<mr getrainde landarbei-
dere 'r is [neb beter een halve oogst binnen-
gehaald dan een heele oogst vernietigd. 

EEN ZIIISTER-CERAIUS: 
Op verzoek van renige dames heelt dr. J. 

A. Redemaker, Adriean Pauw:straat 73 zich 
bereid verklaard een cursus in verband leggen 
te gelen. 

Wie aan dezen cursus wil deelnemen, 
rende. haar kaartje aan genoemd adres. t:ur 
en plaats Mien nader woede» medegedeeld. 

gedarliten verzonken ie, is het al gauw tot 
kromme tiprongen geneigd." 

„Speelding ie een fanatiek werker, dat is 
zeker," zei Klinter. „Hij gaat geheel in zijn 
werk op en op het °ogenblik heeft hij ont-
zettend veel aan zijn hoofd. Hij beetuurt twee 
groute werken en ie' daarenboven nog tijdelijk 
belast met de algemeen leiding." 

„ook juffrouw Itechwald is van morgen 
vroeg op reis gegaan en zijn verantwoordelijk-
heid en werkzaamheden zullen daardoor zeker 
trog toerarmen. We ontmoetten de dames even 
voor negenen, [Oen Ze naar het station gingen.' 

- „Zijn dr dames rap vloeit Klintee 
eerraat „daar bad ik geen name vermoed...van." 

Ze gaan toch altijd omstreek, <lezen tijd 
op wie?" 

„Dat is waar, doch se moeten wel plotseling 
hel besluit genomen hebben. Meer werk heeft 
stalding door de afwezigheid van. juffrouw 
Ituehwald niet, dort wel een getinte ver-
antwoording." 

„Wij .moeteu er wat aan doen, waarde graaf. 
Ook geheimraad bee.ten, die mij geachteren.  
heen. verzoekt mij, zin, aa en den nue Spel-
ding om te zien, opdat hij zich niet overwerkt." 

„Hoe maakt mijnhoer Kentra het" 
_Hijzelf maakt het heel best, doch met zijn 

oa, mier het minder lord. Dr kapitein  Ijat 
niet een zinnen knort...n.1 in het sanatorium 
te Ilernii. de doktoren hoop up- 
CV II letedig herstel." Hel paard van heelbare 
telen<  erinietig te worden: hel ww. aleif dear 
0101. van zijn Meesten, isp beo. avregrgean 
• as. liet- is inerkwurdig., hm een gord in- 

• dreeeeerd paard »naren »p ,le iuueuljjkentinies 
sari run berijder. al eelt  lied 
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De oproeping aan de 
Vrouwen. 

Door de Vereen. voor Vrouwenkiesrecht was 

een oproep gedaan om de mannen, die ten-
gevolge van de mobilisatie onder de wapenen 
zijn geroepen, zooyeel:_mogelijk te vervangen. 

In -de Oranje-Sociëteit werd gisterenavond 

een tetafgadering belegd met vrijen toegang. 
De toeloop van vrouwelijke werkwilligen, die 

• hunne diensten kwamen aanbieden, was'enorm, 
zoodat een der bestuursleden buiten het gebouw 

moest meededen, dat uit vrees voor het in-
zakken van • • de zaal geen bezoeksters meer 
honden worden toegelaten. 

De presidente, mevr. Kehrer—Stuart, die 
1  de vergadering opende, zeide dat de vrouwen 

die haar rechten vragen, ook haar plichten 
weten te doen en gaf daarop het woord aan 
Mevrouw .  van Balen—Klaar. 

Deze begon met te zeggen, dat een strijd 
voor het recht meestal sympathie vindt. Er 
zijn echter ook °ogenblikken, dat van niets 
anders sprake mag zijn dan van plichtsver-
vulling. Wij hebben te bedenken, zeide spr. 

' dat ook den vrouwen een buitengewone plicht 
is opgelegd, nu op de schouders der mannen 
zulk een ontzaggelijk zware taak rust. Wat 
aan elk individueel moeilijk valt, kart een 
organisatie als vrouwenkiesrecht tot stand 
lirengen. Er is veel te doen. We kunnen, 
zegt spr. goed doen, door allerlei dingen te 
laten als alle zenuwachtige haast, alle onge-
motiveerde onrust, alle opwinding. Onze mannen 
en broeders hebben een dubbele taak op zich 
moeten nemen.. Laten wij nu ook flinke krach-
tige vrouwen zijn, den mannen niet tot last, 
doch tot steun. Met tranen doet men niets 
dan kwaad. In liet bedrijf zijn honderden 
plaatsén leeg, die door vrouwen kunnen woeden 
ingenomen. In de gezinnen, waar nu de vrouw 

• genoodzaakt is alleen het brood te verdienen, 
is hulp in de huishouding zeer gewen:sekt. 
Voorts kunnen we, nu talrijke schoollokalen 
moeten dienst doen als tijdelijke kazernes en 

i tal van onderwijzers zijn opgeroepen, heel  

wat kinderen van de straat houden door ze 
tot ons te nemen. Nu vele verpleegsters zijn 
heengegaan kunnen vrouwen; die een cursus 
voor eerste hulp bij ongelukken hebben ge-
volgd, de verpleegsters in het minst verant-
woordelijke werk vervangen. 

De circulaires van Vrouwenkiesreehtbedoelen 
niet alleen de leden der vereeniging op te 
roepen; alle vrouwen kunnen meewerken. 
De plattelandsvrouwen wolvet als die uit de 
steden. De oogst moet worden binnengehaald. 
In het Westland kunnen de vrouweii bij het 
plukken van perziken en druiven; goeetniensten 
bewijzen. Nog veel arbeid van anderen aard 
kan door de vrouwen worden verricht. Maar • 
er moet aan gedacht worden, dat geen arbeiders 
mogen worden verdrongen en de opbrengst 
taliet worden afgestaan aan de gezinnen, die 
hun kostwinner missen. Overleg moet woeden 
gepleegd met de arbeidsbeurzen. 

Eéri ieder vrage zich af waartoe ben ik • 
geschikt en wat kan ik . doen' Lijnen liggen 
daartoe ter teekening. 

Vrouwen, aldus eindigt spr., gevoelt dat 
ge één zijt, zet alle ijdelheid op zij en toont 
geen geraaktheid als ge meent, dat men n 
passeert. Langdurig applaus volgt op deze rede. 

Naar aanleiding van een opmerking, zette 
spe. nog eens uiteen, dat de bedoeling niet is 

• zich in een anders werk te dringen, doch 
slechts het verleenen vals hulp. 

Mej. Brom, die nu het woord kreeg, reide 
aan het Ministerie van Oorlog, aan andere 
Departementen, bij de Gasfabriek, de iram en 
nog veel meer haar diensten belangeloos te 
hebben aangeboden, doch ten antwoord te 
hebben gekregen, dat er voor een vrouw geen 
plaats was. 

Mevr. Biema—Hijmans herinnerde aan 
een opmerking van mej. lielinfante in de N. ('t., 
die de vraag stelde of de Vrouwenraad in deze 
niet bemiddelend kon optreden. De Vrouwen-
raad, zegt spe., kan dit niet, wel echter de 
aangesloten vereenigingen. Reeds was door 
spr. overleg gepleegd met het zg. Mobilisatie-
comité. Spr. zou versnippering van krachten  

betreuren en vraagt of de afd. Den Haag van 
Vrouwenkiesrecht bier niet zou kunnen be-
sluiten samen te werken met het bestaande 
comité. 

Mevr. Cohen Tervaert deelde mede, dat 
Onderlinge. Vrouwenbescherming de laatste 
dagen veel aanvragen had gekregen voor ar-
beid, buiten het gewone werk der vereene-
ging gelegen. Met het Mobilisatie-comité ie 
overleg gepleegd. Spr. deelt hel resultaat der 
voorloopige besprekingen mede. Er wordt niet 
gedacht aan armenzorg, doch aan hulp aan; 
allen door allen. Ook met den heer Hoejenbos, 
die veel voor de zaak gevoelt, werd beraad-
slaagd. Donderdag kar een vergadering plaats 
hebben. van het comité, w vertegenWoor- 
digsters van Vrouwenkiesrecht

aar 
 welkom zullen 

zijn. liet vormen van een afzonderlijk comité 
werd ernstig ontraden. Het andere comité is 
officieel en geniet den steun en de mede-
werking der gemeente. 

Mevr. Van Balen achtte samenwerking zeer 
gewenseht, doch meende, dat het Vrouwen-
comité niet als een ondergeschikte organisatie 
zou moeten optreden. 

Mevr. Ramondt—ifirschman betuigde in-
stemming met het doel der bijeenkomst en 
drong aan op het zenden van niet te veel 
afgevaagdigden naar de vergadering. 

Mej. lIeinen, adjunct-directrice van het 
Secretariaat van Vrouwenarbeid, bood be-
langeloos de hulp dier instelling aan. 

Mej. Content, die naar het Westland ge-
weest was, verklaarde dat er daar geen hulp 
noodig wordt geacht. Men ie er van oordeel, 
liever de gewassen te loten verrotten dan ze 
naar de steden te brengen. 

Een stem mej. Content spreekt de volle 
waarheid. 

Mej. Content deelt mede, dat men in het 
Wedland liever wil, dat men uit de steden 
komt plukken, dan dat men de producten:op 
de veilingen brengt. Er dient geholpen te 
woeden, ook financieel en dlit afzetgebied 
dient in de steden te worden gevormd. Een 
arbeid van eenige uren daags is ook welkom. 

Mevr. Van Balen ried spr. aan overleg te 
plegen met het bestaande comité. 

De heer ment bracht hulde aan Vrouwen-
kiesrecht, dat' niet alleen aan rechten, doch 
ook aan plichten denkt. Spr. wees op het 
voorbeeld van II. M. de Koningin en wenschte 
de Vereeniging veel succes. 

Mevr. Van Balen sprak de hoop uit, dat 
alle mannen zich ten aanzien van Vrouwen-
kiesrecht ook erkentelijk zullen toones. 

Mevr. Van Sándick—Van tichelfgaarde be-
sprak nog .eens het aantal afgevaardigden 
naar de vergadering van Donderdag. 

Mevr. Van Balen achtte de benoeming van 
een comité hier gewenseht; dat in overla al. 
treden met het Mobilisatiecomité. 

De meerderheid bleek voor dit denkbeeld. 
Mevr. Van Balen achtte een klein comité 

govenscht , dat later kan woeden uitgebreid. 
In het comité werden benoemd me,. 

Kehrer—Stuart, mevr. Van Overveldt, mevr. 
Cohen Tervaert en meer. Vissen,De Zwaan , 
en het Bureau voor Vrouwenarbeid. 

Mej. I leinen sprak den wensch uit dat de 
arbeid moge slagen en Vrouwenkiesrecht haar 
volgende vergadering raf houden in een on-
afhankelijk Nederland. 

Mevr. Ramondt wees er op dat de Bond van 
Ned. Onderwijzers, het Ned. t filderw. Gen. en de 
Vereen. van Schoolhoofden samenwerken. Dit 
acht spe een leerzaam voorbeeld van eendracht. 

Mej. Van der Willigen gaf in overweging 
stappen te doen om de beschikking te krijgen 
over de bewaarscholen. Men zou onmiddellijk 
kunnen beginnen daar kinderen bezig te houden 
en er eten te koken. 

Nog werd het denkbeeld geopperd ot' -de 
gaarkeukens niet zouden kunnen dienst doen. 
" De vrzitster (mevr. Van Balen) ried aan oo 
nog niet in détailplamien te treden en deelde 
mede, dat twee vrouwelijke artsen, de dames 
Deutman en Van der Pijl, bereid zijn een 
cursus in verbandleer te geven. 

Een groot aantal dames teekende reeds op 
de lijsten. !lij mevr. Van Over,Idt, 
straat 36, kan men zich opgeven. 

Hulp aan gezinnen, die ten gevolge der mobilisatie in behoeftige omstandigheden verkeeren. 

Er zal. am hulp te kunnen verleenen, geld. veel 
geld noodig zijn. Uitgever. adverteerders en lezeressen 
van dit blad kunnen hier samenwerken. 

Wij hebben besloten. te beginnen mei het nummer 
van a.s. Zaterdag. zoolang- de mobilisatie Van ons 
leger duurt, 50 pCI. van de ontvangsten der adver-
tentien van dit blad aan Comité's tol het verleenen 
van steun aan behoeftigen af te staan. 

Daar wij niet alleen een tr,éér groot aantal 
abonnée's hebben. maar bovendien ons blad in groolen 
getale gratis in de deftige wijken zullen verspreiden, 
kunnen adverteerders zeker zijn, dal hunne adver-
tentiën. door een groot en buitengewoon koopkraehlig 
publiek gelezen zullen worden en dat dit publiek. nu liet 
weet, dat de advertenties in ons blad den behoenigen 
ten goede komen.- er bij•ondere attentie aan zal wijden. 

Wij verzoeken onze lezeressen. aan de adver-
teerende firma's daadwerkelijk le doen blijken. dat zij 
hun steun op 'mogen prijs stellen: als onze dames 
Mans bij voorkeur hij onze adverteerders koopera . 
kost haar <lal niets extra's en zij doen een edel werk.  

De Directie van „De II; ; sche Yrouwenkroniek". 



Deze eischen mogen terecht buitensporig 
-en- -teranniek genoemd wonden en met een 
opflikkering van haar oude trots en fierheid 
weigerde Marianne aanvankelijk, deze - voor-
waarden na te komen. „- 

Pinker echter haalde haar ten slotte over, 
practisch te zijn en alles te doen, om verlost 
te wonden; uit hun gruwelijken Toestand. 

Zoo kwamen ze in November 17134, na acht 
jaar gevadgensehag, • te Ileilbronn aan, ieder 
met vijftig gulden op zak, hun als teerpenning 
meegegeven. 

Marianne's gezondheid geknakt, haar stem 
verwoest, haar hart vergiftigd. — Hoe zou ze 
de wereld weer  intreden:' Voor- haar was 
's leven zomer voorbij en scheen het bijna 
een ironie, haar de vrijheid, het leven terug 
te geven ! 

Doch een gelukkige levensherfst zou haar 
nog beschoren zijn. 

Trouwe vrienden wachtten haar met open 
armen op . en. bij hen vond ze een liefderijk 
toevluchtsoord. Een echtpaar, dat ze reeds in 
haar, glanstijd in Stuttgart had' leeren kennen, 
nam haar mee naar hun heerlijk landgoed 
Es.ehenau, dichtbij Ileilbronn. Freiherr von 
Rillingen en zijn vrouw deden al het mogelijke 
om Marianne te genezen en op te wekken 
uit haar apathischer, droeven geestestoestand. 

Werkelijk mochten ze ook de vreugde 
smaken, haar langzamerhand te zien genezen 
door :_hun liefderijke zorgen en het mistig 
verblijf in de heerlijke natuur. 

Zelfs _kwam het nog zonnen in orde met 
haar, dat ze, hoewel ze voor goed haar stem 
kwijt was, nog sen zeer goede zangleerares 
werd. In werkzaamheid en huiselijk geluk kon 
ze ,enigszins het geleden onrecht vergeten. 
Haar kinderen gaven haar zeken reden tot 
vreugde. Ze waren in dien tijd volwassen ge-
worden en Rosalie was reeds gehuwd met den 
boekdrukker Cotta. Hun zoon Johann Friedrich 
werd het hoofd van de later beroemde uit-
gevers-firma. 

Haar leven Acid verder kalm voorbij, deels 
in Heilbronn, deels in Esehenau, waar ze in 
1782 stierf. 

Mogen de beroemde knnstenaressen van 
onze dagen met hun kunstreizen door heel 
de wereld veel ondervinding opdoen en veel 
beleven, ze moeten daarbij achterstaan bij de 
zangeres uit den eenvoudigen // goeden ouden 
tijde, die met haar heftig bewogen kunstenaars-
leven de stof zou kunnen leveren voor een 
spannend. roman. 

BERICtITEN. 
De directie van het Diaconessenhuis heeft 

fee bedden beschikbaar gesteld voor opneming 
van zieke en gewonde militairen, alsmede 24 
geschoolde zuster, voor velddienst. Een aantal 

jonge dames is druk bezig met naaiwerk en. 
het in orde brengen der bedden, welke vrij-  
willige hulpverleening op hoogei prijs wordt 
gesteld. 

Bloedarmoede en Bleekzucht 
welke de meeste ziekten en kwalen 

nivisjes en, vrouwen veraor• 
zaken werden genegen door de 
staal pastilles van Apotheker 
Inii /M. Deze pastilles zijn ge-

nakt van Melkzuur . I.Izer o 
n

n
intinvn en zijn dil, veel

n  

luivr 11:111 
Vvr kvijnInar in benul van 

111'11 raStillt, 2-- en 51111 
1,101111es 1i f 1.20. 

Na ontvangst van het bedrag 
ol-dr dom-  firma A. :11. BOOM. 

Arnhem 17 oen flacon franco huis 
toegezonden. 

Zwaluw 

Li monade. 

Weltiff gedeponeerd.  

G. Nieuwenhuizen, 
ZAANDA1II. 
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Uit hel leven van Marianne Pirker, 
IIL 

Slot. 

Behoeft liet te wonden gezegd, dat Marianne 
aan de zijde van haar vorstelijke vriendin stond -1 

IR. voortvarend temperament en onom-
wonden wijze s. zich uitspreken zullen zich 
in deze aangelegenheid zeker lebben doen 
gelden en zij zal zich , voor zoover dit door 
haar bevoorrechte positie niet alreeds het gev:d 
aa, zich de naijver ei) den haat van de hof-
bent wel op den hals gehaald hebben. 

Natuurlijk had ook de Hertog zijn aan-
hangers en dezen bliezen hem allerlei in liet 
oor. Zoo zou dan de aanleiding tot klarianne's 
noodla /Barnat bet gevolg zing  eweest , dat 
ze de hertogin volledig op de hoogte bracht 
Van de gedragingen von haar man en zijn 
he wezen ontrouw. 

.\ndere verhalen leiden,- dat Ilertog Karel 
larianne's eer te na kwam en zij hein trots 

al zijn aandringen durfde te weerstaan. Deze 
laatsten mening echter komt niet !meer geloof-

aardigheid me, dan de vele andere over-
leveringen. die- omtrent haar de tonde doen. 

Hoe liet zij, onverwacht, als een donderslag 
bij helderen hemel. trof haar de ongenade 
des I lertogs. 

Plotseling werden Marianne en haar inan 
gevangen genomen. Met hen moest nog een 
vertrouwde der Hertogin, namelijk haar hof-
kapper , liet ontgelden. 

-	 In het diepste geheim werden zij naar de 
vesting HohentWiel gevoerd, terwijl uitgebreide 
inaatregelen werden genomen om een even. 
tneele ontvluchting te voorkomen. Inderdaad, 
ze waren volkomen voldoende ; want - acht 
jaren lang moesten de ongelukkigen in den 
kerker nichten, zonder dat hun een reddende 
hand werd-  toegestoken. 

Alsof Hohentwiel nog niet genoeg, veiligheid 
aanbood voor het bewaren van zijn duister 
geheim, liet de hertog ze al spoedig over-
brengen naar de vesting Holienasperg, waar 
ze in de strengste afzondering leefden. 

Welk een ontzettende omkeer in Marianne's 
lot! 

/moreen nog de gevierde prima-donna, ge-
vierd om haar kunst, haar schoonheid, haar 
invloed aan het hof, nu de armste der armen 
va/1 haar vrijheid beroofd, gedoemd voortaan 
en leven te leiden van ontzettende eentonig-
he
e
id en doodelijke verveling. Zij, die jaren 

lang reisde en zwierf, die midden in be...volle 
leven stond en dit met groote intensiteit 
meeleefde, nu veroordeeld tot een zinledig 
bestaan, een voort-vegeteeren in een vergeten 
klein hoekje, wilder afleiding voor 

vergeten 
klein  
digen geest en hare temperamentvolle natuur! 

\ Vel geloofwaardig schijnt ons liet verhaal, 
hetwelk vertelt, dat de arme Marianne zi3/11ang 
van jammer en wanhoop gilde, tot haar heerlijk 
orgaan totaal bedorven aa en haar nog slechts 
een vernielde heesche stem was gebleven. 

Toen haar innerlijk verzet was gebroken, 
helaas, toen was ook haar verstand geknakt. 

Als een verdwaasde leefde ze voort, dan weer 
gelaten en als onwetend van haar droevig lot, 
dan weer met heftige aanvallen van ;razernij 
en waanzin.- Herhaaldelijk was zij dan ook 
onder dokter, behandeling. 

Een feit is het, hetgeen ook uit deze bij-
zonderheid blijkt, dat de gevangenen niet slecht 
behandeld werden. Voor voeding en huisvesting 
werd goed gezorgd vernieuwing van kleedoen 
vond regelmatig plaats en ook de lichamelijke 
verzorging der gevangenen was in handen van! 

• deskundigen. 
1/roef-ironisch zijn dan ook de aanteekeningen, 

die latere zien, dat dr drie Opgeslotenen 'den
Hertog heel wat geld kostten. Niet minder 
dan 7365 gulden 55 kreuken, een belangrijke 
soin voor dien tijd, kostte hun onderhoud den 
tyran. 

Zonder verhoor, zonder onderzoek waren ze 
levend begraven, ;lachte/fier, van de ergste 
willekenr. 

Hoe bracht Marianne den tijd door, de 
vreeselijke, tergend langzaam voortkruipende 
jaren t De verschrikkelijke werkeloosheid, 
waartoe ze, gedoemd was, deed haar de on-
mogelijkste tijdverdrijven bedenken en ten 
slotte had ze iets gevonden, waarbij haar 
rustelooze enger,, haar smachtend hoofd ten 
minste eenigerlei bevrediging vonden. 

Fit ,troohalitien, die ze uit haar matras 
trok, wist ze bloemen te vervaardigen. Met 
haar haren bond ze de verschillende deeltjes en 
de afzonderlijke bloemen te zamen. Steeds grootar 
vaardigheid verkreeg ze in deze zonderlinge 
handenarbeid; ze slaagde er zelfs in, allerlei 
verschilleinde bloeinvormen te modelleeren, die 
dan met elkaar tot een bouquet gebonden 
werden. 

Toch zou deze nutteloos schijnende arbeid 
biar ten zegen zijn. De aldus vervaardigde 
ruikers vonden hun weg ook buiten de vesting 
en het heet, dat een ervan in handen kwam 
van Catharine II van RUsland, terwijl een 
andere aan Maria Theresia gestuurd werd. 
Deze laatste bad diep medelijden met het 
ellendig lot van de ongelukkige Marianne en 
deed al het mogelijke, om Hertog Karel tot 
mildheid en genade te bewegen. 

En zie, met enge ar groote willekeur, als 
waarmee hij haar in de diepste  ellende had 
gedompeld, hief hij haar daar Weer uit op. 

Op een goeden dag werd aan alle drie de 
gevangenen gemeld, dat ze in vrijheid zouden 
wonden gesteld, doch slechts, wanneer ze on-
voorwaardelijk de. eischee van den Ilertog 
nakwam.. 

Nooit zouden ze -in Wiirtemberg mogen 
terugkeeren en ook de Hertogin zouden ne 
niet mogen spreken, noch schrijven. Deze 
laatste voorwaarde wettigt liet vermoeden, -dat 
de gevangenneming niet enkel was geweest 
een daad /-an geweld tegenover de slachtoffers, 
doch een wraakneming en beleediging ten 
opzichte van de Hertogin, om haar te treden 
in haar vertrouwden. 

1/ok moesten ze zweren, nimmer over hun 
gevangenschap met iemand  te spreken, noch 
wraakplannen te beramen. 

1)e directie van de Maatachappij tot etploi. 
talie van Staatsspoorwegen heeft bepaald, dat 
gehuwden en kostwinners, die door militie of 
landweer onder de wapenen zijn, drie vierde 
gedeelte van de bezoldiging zullen ontvangen  

De directie van de 0.1,1. S. M. heeft haar 
personeel last gegeven, hankpapiér aan 4, 
loketten gei.on in betaling te nemen, doel)  
de beschikbare specie niet uitsluitend te be. 
eigen, om, zonder dat het publiek plaatskaarten 
kooitt, tegen bankpapier. in te wisselen. 

Te Rijswijk /7,..11.) heeft zich een commissie 
van een 25-tal ingezetenen gevormd ten doel 
hebbende 't zoo noodig ondersteunen van de 
achtergelaten betrekkingen van miliciens en 
landweerplichtigen uit die gemeente. 

Reeds is een gift eau f DIS ingekomen, 
terwijl van gemeentewege toezegging tam gelijk 
bedrag werd gedaan. 

Tot leden van het uitvoerend comité werden 
benoemd) Mevr. Verhagen Metman, Mevr. Ten 
Hagen; de Heeres 0'. Post, J. A. J. Pentol, 
W. H. Visser, T. Reukels, .1. .C. A. Westen. 
broek en J. Valkenburg. 

Te\\-inschoten  en in de omliggende dorpen 
zijn comité's gevormd van jonge lieden en 
jonge vrouwen, die zich beachikbaat stellen 
om behulpzaam te zijn bij het inhalen der 
veldgewassen van landbouwers, die wegens de 
mobilisatie de 'noodige hulp missen. 

Correspondentie. 
Mevrouw M.—v. E. — Dit nummer van 

ons blad zal u zeken reeds de overtuiging 
schenken, dat wij -het met uw schrijven van k 
dezer geheel een, zijn. C vergat vermoedelijk, 
dat ons blad reeds 3, Vrijdags in elkaar werd 
gezet en dat wij toen nog geen reden hadden, 
de vd. dien dag gereed gemaakte kopij, die 
reeds gezet was, te laten liggen. 

Ook op het °ogenblik, dat wij deze regelen 
schrijven, zijn wij gelukkig nog niet in een 
oorlog gewikkeld en bestaat de ka. — al.  
achten wij die ook gering — dat onze solda-
ten het zwaard in-de schede zullen kunnen 
houden; volkomen terecht echter is uwe op. 
merking, „dat de Nederlandsche vrouwen, die 
ons land niet met het zwaard kunnen of 
willen helpen , het op andere wijze moeten 
trachten te doen." ()ok uwe ontboezeming. 
Ik ben alleen en ben vast besloten mij voor 

den een of anderen dienst aan te bieden," 
heeft onze volle sympathie. Zoudt u niet goed 
doen, door -n voor hulpverpleegster van het 
Ronde Krui, op te geven? Als werkelijk de-
oorlog zich ook tot 0135 land mocht uitstrekken, 
zullen er zeken tal van oproepingen komen, 
die it gelegenheid geven, de behulpzame hand 
te bieden en wij zijn er van overtuigd, dat 
mrt La duizenden en nog eens duizenden 
Nederlandsche vouwen aan die oproepingen 
gehoor zullen geven. 

A_DVERTENTIEN.  

SCHMIDT & VAN VIANEN 
<voorheen werkzaam hl) Schmidt v. a. Meer. Molenstraat 16> 

Teleph. 8004 — Seheveningsche Veer 11 — den Haag 

• DAMES-HANDWERkEN 

Speciale Inrichting voor het teek enen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN 

.~15EgiSa~gt5tafflgtUErE 

DE FRIESCHE KRUIDKOEK 
Merk FRIEZIN, 

van firma W. H. TACONIS - Leeuwarden 
(lp 't gebied van KOES hot fijnste. 

Keurig verpakt. Bekroond toet GOUDEN MEDAILLE. 

Verzending do, geheel Nederland. 

M tv f 

Bestelt Uw ROOMBOTER bi, d. 
Apeldoornsche Cotip. Fabr. v. Melkprod. 
(A. C. F. v. M.), MARIËNDAAL, - Tel. 163, 

en U ontvangt uitsluitend late kwaliteit. 

B leefd verzoek aan onze 
g achte Clientèle verande-

ringen aan-  bij - ons gekochte 
WINTERMANTELS 

thans te willen laten doen, aange-
zien na 1 September deze niet 
meer gedaan kunnen worden. 

BAHLMANN & C°. 
HOOGSTRAAT 35. 

fa.C.N.CARDINAM.- HENGELO (0). 
vIh. TEN CATE & CARDINAAL. 

EFFECTEN. Leveranciers en Fabrikanten van: 

1"«. Klas Huwelijksuitzetten 
Wanneer gij olleeten bezit, abonmel'r n dan het 

1\TE19.1..a.11.1•T1203i1 

Prijs per half Jaar f 7.50. 

ELKEN DAG een belangrijk hoofdartikel eiken dag de vragen van alionné's 
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belang krulnon werden geacht. 
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Reclame Aanbieding 
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Hoofdredactrice: 

hip aan gezinnen, die ten pulp der Nbili• 
natie in kind!, endandightinn verkeer«. 

Er zal, om hulp te kunnen verlenen, 
geld, veel geld nodig zijn. Uitgever, 
adverteerders en lezereasen van dit 
blad kunnen hier samenwerken. 

Wij hebben besloten, te beginnen 
met het nummer van heden, ~daag 
de mobilisatie van ons leger duurt, 
50 ebt. van de ontvangsten der ad-
vertentiën van dit blad aan Comité". 
tot het verieenen van steun aan be-
hoeftigen af te staan. 

Daar wij niet alleen een rede groot 
aantel aaaa n a hebben, maar 
bovendien oma blad in groeten getale 
gratis in de deftige wijken zullen 
verspreiden, kunnen adverteerders 
zeker zijn, dat hunne advertentin, 
door een "poot en buitengewoon 
koopkreobtkp publiek gelezen sullen 
«orden en dat dit publiek, nu het 
weet, dat de advertentiën in ons blad 
den behoeftigen ten goede komen, er 
bijzondere attentie aan aal wijden. 

Wij verzoeken onze lezeressen, aan 
de adverteerende firma's deadwerke-
lijk te doen blijken, dat zij hun steun 
op hoog.« prijs stellen: als onze 
dames thans bij siOnrekelni• bij onze 
adreeteesdess knopen, kost haar 
dat niets eatteaprEN ZIJ DOEN EEN 
EDEL WERK. 

De Directie vn» 
„De Naapache. Vronicenkronielk". 

Losse Heritnerillget _uit dell Frallsct 
Dolden oorloc vat 1870. 

Vroeger -- in gelukkiger tijden — veertien 
dagen geleden nog, sprak men van den Fransch-
Duitschen oorlog, zonder mCér. Dat was de 
.rIng van '70! Thans, tegen alle begrijpen 
in, tegen alle' hopen en verwachten in, is het 
iinodig. geworden, te -spreken van den Fransch-
Duitschen oorlog van 1870. Want er is wéér 
een Fransch-Duitsehe oorlog — van 1914. 
En God geve, dat het beeld van dezen laat-
star ons niet voor de ooggin behoeft te komen 
in zooveel vuur, en tranen en bloed. Doch 
het is te vreezen, dat deze zal staan in nhg 
meer tranen, en bloed, en vuur. 

Feuilleton. 
22) 

VROUWEN REGEERI NG. 
Naar het Duitsch van A. Om. KIAUSIAIANN. 

(Nadruk verboden). 

Graaf Klinter en mevrouw Glover reden 
eenige minuten in draf. Daarna kwam Barbara's 
paard weer tot rust en Klinter zette het 
gesprek voort:-„Het is heel moeilijk, Spalding 
van zijn werk los te scheuren. Als men hem 
overdag stoort, haalt hij het verzuimde des 
nachts in. Ik breek mij tevergeefs het hoofd, 
boe men .hem op andere gedachten zou kunnen 
brengen." 

„De beste tijd daarvoor is 's morgens, als 
zooals hij dat altijd doet, paard rijdt. 

De hoofdzaak ia, dat men hem tenminste. ge-
durende dien tijd op andere gedachten brengt, 
dat men hem dwingt., zink niet roetdienst-
zaken bezig te houden. Dat zou een geestelijke 
opfrissching  voor hmiLLti.n. Ik bedoel niet 
dat wij zulke geestige causeurs zijn, om hem 
deze verkwikking te - bezorgen ; doch die zon 
vanzelf ontsta., alleen al door de afwisseling. 
Dat morgenuur moest Spalding.nu eens zonder 
een enkele werkgedachte doorbrengen en ik ge-
loof, dat het ons niet moeilijk zal vallen, daarbij 
snee te helpeit. Wij moeten hein eergezellen 
en tijdens het stapvoets rijden een beetje met 
hem beblielen." 

»We zouden elkander. ieder. morgen tijdig 
aan een afgesproken plaats kunnen ontmoeten, 
zei Klinkt." 

„Dat wordt op den duur rrrrr leed", ant-
woordde %dank „ %Rijd en witerig den:elfden 

Nog zwerft zij door Europa heen, zij, wier 
leven brak door den oorlog van '70 — Keizerin 
Eugénie. Maar een menschenhart, een vrouwen-
hart kan veel dragen. En vier-en-veertig, jaar 
zijn sinds Eugénie's verschrikkingen voorbij-
gegaan. Nog leeft ze en zal haar oude harte. 
wonden voelen opengaan. We'er is er een 
Fransch-Duitsche oorlog. 

En weer is 't een schoone zomer als to.. 
19 Juli 1870 kwam toèn de _oorlogsver-

klaring. Van de Franschen. 
• Hoe fier gingen ze den oorlog tegemoet! 
Doe. geestdriftig! IIoe vol vertrouwen in hun 
leiders, in hun leger, in hun staf! .  Vol trots 
sprak de minister van oorlog het bekende 
woord: ',Nous sommes archi-pruts I. Jas, 
voegde hij er bij, eer ontbreekt zelfs geen 
knoop aan de slobkousen 

Arm volk, dat, met valsche hoop gevleid, 
met leugens gerustgesteld, aldus ten slachtbank 
weid gevoerd! Arm volij , den rand 
van den ondergang kwam, arme soldaten, die 
hongeren Sta dorsten moesten in den heeten 
zomertijd, en in den eindeloozen rampspoedigen 
winter, die volgde, daarheen moesten trekken 
langs de besneeuwde wegen, zonder voedsel, 
zonder schoeisel, zonder de noodige kleeren, 

--Vlak zonder een ander leger dan den bevroren 
grond. — Hoe zal 't n9 zijn? In den Fransch-
Duitschen oorlog van 1914? Men zegt, dat 
't beter uitgerust is na. — In alle geval is 
't beter geoefend. — 't.Zal niet even weerloos 
gedacht worden Ms. 't dan geslacht moet worden. 

Maar wie zal 't zeggen? Wié zal 't voor-
spelt.? Wie zou 't hopen? Wij vrouwen, 
onbekend met strategie, wars van de kron-
kelingen der diplomatie, hoe kunnen of zullen 
we partij kiezen? Als we bedenken, dat 't 
wellicht gaat om den een of den ander, krimpt 
ons het hart van weedom. -_-- We willen Duitsch-
land toch ook niet verslagen zien. — We 
kunnen weer niets dan goeds voor Duitschland 
hopen, we willen voor Duitoekland bidden. 

Bewaren we al onze hoop, al onze gebeden 
voor Frankrijk én Duitsehland — God geve 
dat zij beiden het niet tot het bitterste einde 
laten komen. — Arm Belgie I Ook daarheen 
gaan onze gedacht. vol vreeze en met innig 
medelijden. 

Den negentienden .1 uli 1070 dus werd de 
oorlogsverklaring verzonden. 

(te verwarring die daarop in West-Europa 
volgde, was voor die tijden groot — toch ge-
lijkt die in de verste verte niet op wat we 

weg te rijden, is geen plezier meer, nog 
afgezien, dat er natuurlijk praatjes ontstaan, 
wanneer men ode altijd tezamen ziet. Ik ge-
loof, dat het 't beste is, wanneer we morgen 
vroeg Spalding aan zijn huis af halen om een 
rit naar het- oosten te maken. Overmorgen 
kunnen de herren mij afhalen om een tochtje 
in mijn hosschen te maken. Den dag daarop 
halen we u in K linterfelde af en maken een 
wandelrit, waarbij we Spalding weer op tijd 
aan zijn huis kunnen afzetten. lk rijd dan 
over het station Buchwald naar huis en voor 
u is de weg over Saarkirchen niet kwaad. 1: 
moet de zaak nu nog maar eens telefonisch 
met Spalding bespreken. 

We moeten ons ook voornemen, hem de 
repetities voor de eerstvolgende muziekuitvoe-
ring te laten meemaken, om hem 'e avonds 
ook nog eenige 'afwisseling te bezorgen." 

„Uw voorstellen zijn de beste, die gemaakt 
kunnen woeden," zei Klinter, „ik zal vanmid-
dag naar Spalding telefoneeren — 's ochtends 
kan ik hem niet bereiken, omdat hij dan in 
te mijn is -- en hem zeggen, dat wc.  hem_ 
morgen komen afhalen. We moeten dan welis-
waar om halfzeven al voor zijn huis staan." 

„Dat komt er niet op aan", verklaarde 
Mevrnuw.  (Bever, „we zijn -beiden toch mati- 
neus." • 

Negende hoofdstuk. - 

1/e soogenumde Mekteaauval van mevrouw 
&bottel./ tras eigenlijk slechts een voor. 
wreder]. Asthinatische aanvallen had de eigen-
aardige oude vrouw dikwijk de had er niets 
op tegen, dat Dors om harentwilk plotseling 
besloot, op 'reis Ir gaan eis vond het wee 
gord, dat het doel van dr reis anti sijs Werkt.,  

thans aan verwarring en maatschappelijke ont-
wrichting beleven, zelfs al houden we er 
tekening mee, dat thans zoovele Rijken oorlog 
Voeren, en toen maar twee — 

Door de toenmalige nog onvolkomenheid 
vat, de verkeersmiddelen was het getal Fran-
schen, dat Duitschland uit moest trekken, het 
getal Duitschers, dat Frankrijk moest verlaten, 
de aantallen Duitschem en Eranschen die om 
de mobilisatie toe moesten snellen uit alle 
hoeken van Europa — nog zeer klein in 
verhouding van nu. Door diezelfde oorzaak 
duurde het heel wat langer, eer de oorlog 
feitelijk losbrak. Thans! Verleden Maandag 
hoopte men nog — _dezen Maandag reeds 
werd Visée platgeschoten, de bevolking ge- 
decimeerd Frankrijk, ablIkerklarer van den 
oorlog, had in 1870 onmiddellijk kunnen be-
ginnen. Had onmiddellijk moeten beginnen. 
Een der grootste onvergeeflijke fouten van 
Napoleon 111 en zijn regeering is het geweest, 
dat ze veertien kostbare dagen verloren heb- 
ben laten gaan veertien dagen, waarin 
Duitsehland zich tot de tanden wapende. 
' Wie draagt de schuld Van deze roekelooze 
veronachtzaming, die zooveel onheil voor 
frankrijk meesleepte? Wie vdt's de regeering 
wint, wierp de schuld op Napoleon. Zijs lichaam 
zou verzwakt zijn in de teugellooze genietingen 
der laatste jaren, zijn geest zou zijn helderheid 
en scherpte verloren hebben door Helleen., 
lijden. Wie echter den Keizer liefhad, gaf de 
Schuld aan de regeering en het legerbestuur: 
Napoleon zou geaarzeld hebben, veertien kost-
bare dagen lang, onder den druk der aller-
vreeselijkste teleurstelling. Zoodra hij het 
commando van het leger op zich had genomen, 
zag hij de ontzettende waarheid , leed hij de 
bitterste ontgoocheling. Mochten er honderden 
manschappen op de legerlijsten staan, hij vond 
er vaak nog niet de helft. Mochten de inven-
tarissen der legermagazijnen als 't ware pochen 
op han hoeveelheid levensmiddelen — telkens 
en telkens bleek, dat het Fransehe volk wel 
al het goede geld gegeven had voor die genote 
voorraden, en dat liet goede geld ook wel 
ontvangen was — doch liet was aan maat en 
strijkblok blijven hangen en schrikkelijk was 
't, ons met zulke berooide magazijnen in het 
achterland een krijg te begineen. Ach — wat 
Napoleon ook voor ellende heeft gevreesd van 
al deze ontdekkingen — 't is het arme Fransehe 
volk, 't is het arme ',etnische leger op nog 
veel meer ellende te staan gekomen in dien 
rampzaligen zomer, in dien ellendigen winter. 

gaden, waar het haar altijd uitnemend beviel. 
Ze had daar haar kennissen en ook de afwis-
seling, 'die het verblijf in een andere omge-
ving bracht, was niet te versmaden. Men 
leefde weliswaar in Saarkirchen zonder zorgen 
en ie, de meest schitterende omstandigheden, 
doel, het leven daar moest op den duur wel 
eentonig woeden. Sedert vele maanden was 
liet feest van de muziekvereeniging de .enige 
onderbreking van het deur-bestaan geweest. 

Dat Dom echter hals over kop op reis wou, 
vond zijn oorzaak daarin, dat zij met zichzelf 
tot klaarheid komen wilde. I lat gezegde van 
Werner tegen kleine Slarietje had een storm 
Van gevoelens in Dora opgewekt. 1)e eerste 
indruk, dien deze overrompeling van Werner 
op haar maakte, was geen gunstige. Ze voelde 
zich gekwetst, ze voelde zich zoo verrast, dat 
zij.. geheel van haar stuk was. Reeds tijdens 
den terugrit naar liet Theresia-werk kwam zij 
tot de slotsom, dat het maar het beste was, 
op \ Verners opmerking geen acht te slaan. 
()p den duur kon dat echter niet zoo blijven. 

- Ali sij.-thuis-altlaan waw en-vooral 'a avonds, 
els haar tante reeds ter roste was gegaan, 
bracht bom moeilijke uren door. (laar 
stemming wisselde v6ortdurend. Weer hoorde 
ze de woorden van haar broeden • I lij is een 
geldjager, hij komt 0111 je geld! Maar zij had 
tm/h trots haar ontsteltenis opgemerkt, dat 
Werner zelf van zijn uitlating heel erg ge-
schrokken was. Zij voelde, dat eenigerlei be-
doeling hij die *oord. Met had vsmegezeten 
ze garen de gevoelen, weer, die hem hem, 
kik. Dese geslechte ~akte haar gelukkig, 
doch slechts entje Minuten dan kwam hei 
oude wantrouwen weer terug. Dna kwam de 
overweging, dat sijii gedrag toch reel Ir ‘01.111• 

Op de font van het dralen volgde een 
tweede: onderschatting van 's vijands krachten 
met dat gevolg, dat Napoleon met te weinig 
m in het veld ging. I lad hij soms gemeend, 
dat

an 
 het bij ziju vijanden net eender zou zijn 

als in Frankrijk:' Tekort• aan manschappen, 
tekort aan levensmiddelen. 

Doe het zij, het eerste griste geveeld was 
een bloedige nederlaag voor Frankrijk: het 
gevecht bij 1Veiszenburg, op den vierden 
Augustus 1470. Reeds dadelijk moest Frankrijk 
een zijner weinige werkelijk -.bekwame gene-
raals missen: Abel Douav. Elk de Fransehen 
trokken op NV iirth terug. 

De geestdrift in Pruisen steeg. Moeten we 
het in herinnering brengen, slat de Fransehen 
den oorlog verklaard hadden aan het konin k-
r ij k Pr uisen? Dat het keizerrijk Duitsch-
land nog niet bestond, doch geboren moest 
*orden Mi dezen krijg. Koning Withete] van 
Pruisen voerde den krijg — geholpen door 
den Noord-Duitsnhen Rond en de Zuid-Duitsche 
Staten. Daar rijzen ze voor ons oog, de 
ijzeren figuren, die in dezen oorlog wereld-
roem zouden behalen, onverwelkbare lauweren 
zouden oogsteno G raaf-Bismarek , de kanselier 
van den Noord-Duitschen Bond, later Duitsch-
landsch eerste keizerlijke Rijkskanselier: Graaf 
von Roos, de Pruisische minister van oorlog: 
generaal von Moltke , chef van den generale, 
staf van den Noord-Duitschen Bond: kroon-
prins Friedrich van Pruisen, opperbevelhebber 
van een der drie legers, die in den krijg ge-
zondeS werd.. En nog zoovele anderen als 
ge daar vinden zult aan het gedenkteeken in 
het Niederwald. — Fier staat daar de (ier-
mania /te midden .der uhoone hossehen , en 
zij blikt over dato Rijn , het vijandelijke land 
in. — net is in de dagen, dat de Duitsche 

.e 

 Isedevaa len erheen beginnen. — 't Is in de 
glorierij Duitsche herinneringsdagen.—)laar 
de Oer ania zal tevergeefs wachten op al do. 
dttinand , die anders door de bosselten in 
zomert. . omhoog stijgen tot aan haar voeten. 

Verladen zal de Germania staan in de 
verlaten 'wonden — en uitzien over den Rijn, 
waar• ge. schepen-  vol zingende mensehen 
haar juichend begroeten. 

Want 'weer is 't oorlog in Duitsehland , 
voor het eerst na vier en veertig goede jaren. 

Weer is het oorlog niet het land door aan 
de overzijde. 

I let is de Franseli— I blitselto. oorlog van 
1911! 

varend was geweest, dat hij werkelijk in de 
voetstappen van zijn voorganger ging treden. 
Ditzelfde wantrouwen zei haar, <lat I Verroer al 
heel spoedig tot duidelijker zinspelingen zooi 
overgaan, als ze zijn opmerking negeerde. Ze 
voedde zich zoo onzeker tegenover hein, dat 
een weerzien haar, althans. voorloopig, 0111110- 
gel ijk was. Zij  wilde hem echter niet k wissén.,_ 
ze had medelijden met hen, want ze had het 
hem wel aangezien, hoe terneergeslagen hij 
was, toen ze :duik.' van hein nam. 

Ze wdde de echtheid 1411 11:1,1r eigen e, 
voelen, onderzoeken en liet 0,1e kwam haar 
daarom ecu .seheiding voor. Als zij wekenlang 
verwijderd bleef van haar kuis dili 
man, voor wien zooveel 'haar binnenste 
sprak en haar gevoelen, bleven dezelfde, welui, 
dan waren deze juist geweest. Verbleekten 
haar indrukken echter, dan zon fier mogelijk 
zijn, ze ook verder te overwinnen. Eis ook 
hij zou tijdens haar afwezigheid gelegeodriol 
hebben, zichzelf te onderzoeken. Ze hoopte, 
dat hij haar missen zon, dat lofij haar afwezig-
heid ais ren- teegt4-4411 N1,01-14C -117,-,11-Nr1111`t 
het geval was, dan waren zijn gevoelen.= ook 
niet waarachtig, dan sprak hij modern, dan 
hij dacht. 

Dora besloot, alle moeilijkheden te ontloole 
111'11, door Verb, niet non r br ontmoeten 
voor haar vertrek. Ze .o reesols het °ogenblik, 
waarin ze loer:woon lijk afscheid Gin hem zoon 
11111111. Teel: aalair zul niet weggaan, al. 
vluchtte ze voor hem. I lij moest niet denken, 
dat zij, boos op hem was. woel, dat s.ij zijn 

reonde. 
I Alandni schreef jij heul den !Brief, waarin 

le uienbrie V411 hem. 
11 °rob -  oodnoolgol. • 
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UIT IJZEREN TIJDEN. 
Gruwzame ellenden der moes 
Honderd vrouwen leden ani huur tuan . de 

eeuwen dem. tegen ede rtine zijn vree. 
Karel «Ie • St-,  ere  aas <n, gedrielir tekst. 

een reelitvaardig lieer. llokwas hij zeer 
skeiselk leesboom l'oussaint hein noemt. 
eI -telde de vrouw- limfg. aar 'ze in zijn 
kol nog des te zwakker dus, behoefde ze ook 
des te neet bescherming zag zich vaak 

eerloos  gevangen in de haar gespaellell 
.trokken walm., ze beschertning, zocht. 

Kavel de Stoute had getoornd over liet 
Nerlut van zijn tijd, dat zou vaak onrecht wo,. 
Et: ze. had blij een formeel.,  Olnwenteling in 
de rechtspraak zijner landen gebracht. 

Tem•inde zich te erteigen of overal zijn 
led vivo opgevolgd warel. en of zijn stelsel 
zniver werd Toegepast, ging hij zelf op reis 
door gijn landen en woonde overal op liet 
onverwachtst de rechtszittingen bij. In 11114 
was bij om die reden te \ lissingen en daar 
gebeurde liet volg,ende verschrikkelijke en 

rechtvaardige. 
IVann.r de vorst zelf ter termIttzitting 

was . eedeinde hij als 't mare aan zijn volk 
andimitie. Wie grieven had — wie tegen tXtr- 
'nacht geholpen moest morden, -- ie meende 
onrechtvaardig gestraft te Zijl, zij allen 

het reder, te komen tot lino lieer. 
reehtzitting liep ten ende, toen cel 

jonge vrouw in zwaren rouw humentrad en 
zich weeneed ierp aan de voeten vare den 
vorst. Ze deed hein een gru..tam forkraerl van 
de handelingen van den bevelhebber der stad 
jegens hein. Wel groot moet haar vertrouwen 
nI haar \ orst geweest zijn , dat ze in da. 
tijden 101'1 1.1111: 1,11 aanklacht dorst kween. 

Ze was pas onlangs geloofd. De bevel-
hebber der stad had haar man, een koopman, 
bezocht, en hij had des koopiris jonge vreuw 
selloon kevonden. Hij deed haar oneerbare 

voorstellen, dir e.e afwees en bleef afwijzen. 
TOP11 liet hij, ,zonder eenige reden hoege-
naamd, haar man gevangen zetten onder de 
beschuldiging van hoogverraad. Daarna ont- 
bood lui de rode Jorge vrouw bij zich. 

1 ir den geest der tijden knn men nagaai 
ie eiken prij, Itij haar vroeg als losprijs voor 
baar 110111. Zij de trouwe gade, betaalde den 
losprijs. Hierna werd '0,  in den kerker bij 
haar man toegelaten en voed dien — ontlamfd. 

Karel de Stoute, ontsteld over zooveel 
schrikkelijke schuld bij een zijner legerlevel. 
hebbers , ontbond terstond den bntielite. Deze 
heette alles. liegen, ek.diter had Zijn verbleeken 
bij zijn binnenkomen -hem aan den vertoornde', 
\ arst verraden, ...lat Karel naafe verder.' 
hem ijzen vroeg noch zocht. 

Den schuláige werd bevolen onmiddellijk 
met de jeep,  vrouw 'in 't huwelijk te treden. 
Op haar kroteden, dot ze nooit den moor-
denaar van haar geliefden man kon huwen. 
scheen de hertog geen acht te slaan. 

Toen het [omdijk voltrokken was, moest 
de bevelhebber een oorkonde opstellen, waarin 
hij de 'kwee vrouw tot universeel erfgename 
zijner goederen maakte. Daarna trekende 
Karel de Stoute liet flooelvoge van den_ 
schuldige, e voegde er het bevel aan 101' • 

dat het vnnis binnen liet eer ten uitvoer 
gelegd moe

o
st zijn. 

A ,zoo geschiedde, en de ,jonge weduwe, 
trad in het bezit der rijke nalatenschap. 

Vaar ook toen evenmin als Mi zullen der-
gelijke woeden • niet goud geheeld zijn geweest' 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

)VneNCZAR&G. 
N60al:1E111%E 140. 
IECF22N 8195 

RE131CtiTEN. 
1/e N' laarnselle Gazet schrijft 
Een opgeroepen vader , met zijn Z0011 van 

s jaar anteI de hand, komt aan de statie en 
na langdurige omhelzing neemt afscheid. Op 
liet inent in de wagon te treden, keert hij 
zich nog eens OM en liet kind doet hetzelfde 
en owe.,maanbaar, werden zij als tentegge
trokke

n
n in reut,  laatste omarming. Een officier 

heeft dit toneel gezien en vraagt inlichtingen. 
De vader antwoordt daarop: e lk word binnen 
geroepen en zal mijn plicht doen, maar ik 
laat mijn kind alleen achter , want eergisteren 
heb ik mijne vrouw- begraven." De officier, 
diep geroerd, •preekt moed in aan den enge-
lukkiken vader en belooft voor zijn zoon te 

zorgen in zijn.' afwezigheid. Ilet kind is bij 
brave heden opgenomen tot de terugkomst 
van den vader. 

Ilet bestuur van de Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek, Toussaintkatle I Ia, heeft, na ver-
kregen toestenening van den plaataelijken com-
mandant ; liet voornemen opgevat- ten behoeve 
van de bier ter stede gelegen tbanschappen, 
boeken en ende 'tijelsehrifij.rgangen ter be-
schikking te stellen in de kazernes en scholen. 

Ilet richt tot alle ingezetenen van deze ge. 
ineenre den oproei, 9111 voor dit doel af te 
staan al zulke werken ',vnl. populaire litera-
tuur en oude jaargangen van tijdschriften, 
vooral geïllustreerd., welke bieroor geschikt 
zijn. 

Aanbiedingen gelieve teen te richten anti 
de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, 'roos-
saintkade 1 I ie, schriftelijk uf telefoeisch II 3110s, 
waarop cie boeken zullen woeden afgehaald. 

Voer rekening van de stad Brussel werden 
voor I 'dis spa fr. levensmiddelen aangekocht, 
er.-aren van alle» aard, slachtvee en o'' 

ook 20.000 KG, chocolade, 
die non het publiek mor dan pres vans inkoop 
zullen afgeleverd word.. 

Er zullen zes winkels worden geopend. 

In een publicatie van den burgemeester 
van Amersfoort zegt deze, dat er vooral onder 
de gegoede burgers weinig geneigdheid bestaat 
rekeningen te voldoen, niettegenstaande de 
middelen-  daarvoor-  aanwezig zijn. 

Hierdoor dreigt «Ie werkloosheid toe te 
nemen, daar zoodoende de werkgevers de be-
si•hikking missen over voldoende geldmiddelen. 

'regen dit km-and /wordt in de publicatie 
gewaarschuwd tevens wordt er op gewezen, 
dat voortduring van dezen toestaed aanleiding 
moet geven tot ingrijpen. 

Ie vrouwelijkil.rtsen Fat° van der Pijl en 
Lize Deuttnann alhier geven een eurstts Ot 
verbandleer voor vrouwen. Deze cursus dient 
niet alleen om de eandidaten klaar te raakei 
voor eventueel plaatsvervangende zusters in de 
ziekeelnlizen. maar vooral .k, om, als de nood 
dringt, personen te hebben, die naar de aut-
bulanees zelf kunnen worden uitgezonden. 

De cursus duurt .or elke groep een week 
niet een dagelijksch I_ r. Na atlantideacvan 
worden door de IMders van dien usus de 
natnen der deelneemsters aan de betredende 
autoriteiten opgegeven. 'fe deelneemsters moe-
ten dus wel weten, dat zij kennen wouten 
uitgezonden en moeten zich daarvoor gereed 
houden. 

De uren van dr. Gat° v. d. Pijl zijn: 
uur 's middags of- s uur 's avonds. 

Die van dr. 1/entre:me dl uur 's meegeus 
en 111 uur 's oorgeus. 

Daar de deelname bijzonder groot in, is 
liet mogelijk, dat leerlingen 'aan andere artsen 
worden overdragen. 

Men meldt zich echter aas door het zenden 
van visitekaartje en adres aan ddn der ge-

' noemde doctoren. 

Naar aanleiding van de verschillende be-
richten in de dekbladen verspreid betreffende 
de opleiding van verplegend personeel maken 
de besturen V811 liet Mannen- en .Vrouvvén-
erkend van het Roode Kruis vates-Gravenpage 
en omstreken bekend, dat alleen zij, die de 
cursussen van een dezer .m0/'n met goed«,  
gevolgen hebben bijgewoond, ie aanmerking 
klomen komen als hulp bij de verpleging van 
zieke en gewonde militairen onder de zorgen 
Van het ftoode Kruis hier ter plaatne. 

Hier ter stede zal opgericht worden een 
dameseonii., •dat ziek ten doel sick groenten 
op te koopgin en deze in te maken om later 
ter beschikking te stellen van vereenigingen, 
welke strekken ter voorziening in nood. 

Reeds is voor het beoogde doel een som-
gefds bijeengebracht. 

I let Paleis des Konings te Brosse' is ter 
herschikking gesteld van het Roede Kruis. 

ADVERTENTIELA. 

Bleedarrneede en Bleeklucht 
,velke de vege ziekten en kwalen 
v.in meisjes en vrouwen veroror-
zaken , worden ,n,en lieve 
,taalij a, til I e. ,,Ln A ilot1)11,e 
13011,11. lieze postilles zijn g, 
in:lakt van -kelkzlinv, 1.1,v r".  

n n zijn dun ceel 
kin Staalpillen. 

V..1 keljghaar don.; van 
lis.p rilt a f 2 - - oo° 
onstilles f 1.20. 

Na ontvangst alt het 11,11,2 
done firma A. II, 101011 

Arnhem 17 ..11 tla.'011 foteen lini. 
oe,,zonden. 

Zwaluw 

Limonade. 
Wettig gedoneerd. 

G. Nieuwenhuizen, 
ZAANDAX. 

 

D. J. ENTHOVEN & Zn. 
VLAMINGSTRAAT IS DEN HAAG. 

„WECK 'S" 
Inmaak. en Steriliseer artikelen 

zonder prijoverhooging 
zoolang de aaaaaaa d strekt. 

  

LOUIS ZELDENRUST. 
Gediplomeerd Dameskapper.  

_Plein 16. Telef. 5460. 
MODES. COIFFURES. 

TOTALE UITVERKOOP 
PIM 011.e rexterrriarle Porden tegen ongel:end lage prijen 
waarvan tevens In pet. der opbrengst wordt afgestaan 
ram comité's tot hot errlrenon ra. «can urn, behoeftige». 

     

Maison de Combo) „Aux Elégantes" 

Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye. 

SPECIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES — ROBES DU SOIR.  

Costumes Tailleur 

fado sur meeure h pártir de fl. 95.— 

 

 

F. W. van Wijk, Dameskleermaker 
TOLLENSSTRAAT 118. Teleph. 3235. 

tete Klas Kleedermaketall. 
 gedurende het stille seizoen (tot einde 

Auguatus) alle mende kleedingstukken tegen 
verminderden prijs. 

  

 

JAC. BENEDICTUS 
Gedipl. dameskapper. 

GevestIgd sedert 18 8 0 

De nieuwste haarwerken voor het moderne coiffure. 

  

SCHOOLSTRAAT 9 en 11. • Tel. 3429. 

 

     

hum poer dames 

MEI" M. CARNIER 
Gmsterdamsche 

reerlode 
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DEN HAAG. 
5 Ho.mstraat 

SCHEVENINGEN. 

gescher_ 
Keeper 

Complet e 

Meubleerini:2 

Lelt11.1V/) 

')11111ill 1;• it 1•:mit 

Familie-Pension 
laten RANG, 

VAN ROOJEN 
Anna raulownastraat 89. 

AMSTERDAM. UTRECHT. 

H n. Dooren ce C"' 

J 

MISE EN VERTE 

15 Julilet-15A  M 

th? 

BOREN 
o- 

‘j f‘t4 
x, 

tif-k‘E14  
V‘ ANNA PANOWNASTRAAT 69, 

Tel. H 1357. 

Gedurende de maand Augustus 

Zaterdags na 1 uur gesloten. 

MAISON MAND 
J. L. L BOlderbos. 

6 Hoogstraat 6. 

MANTELS 

MANTELCOSTUMES. 

Haagsch Effectenkantoor 
KONINGSPLEIN 10. 

Telefoon 1490. 

Effecten, Coupon., 
Prolongatie en Rek.-Ot. 
li. geep t 9 ZE mee 

tdej.M. J. VAN DOESHURGH. 

HILMER & C°. 
Noordslede 58. Tel. 1667 

HEREN MODEARTIKELEN. 

PERKEO" 
Reisschrijfmachine. 

SpeoLital oe•Ohlkt voor 
Dantea.ttebettik. 

Licht en Elegant. 

PRAAI . 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 
Worgt gratis y peurt &Maai« 

De Firma E. RIMMEL, 
Hoogstraat 25,—  - 

vestigt de aandacht 
op haar grooten 

voorraad in 
Zeep, 

Eau de Cologne, 
Lavenderwater, 
Kinderpoeder, 
Tandpoeder, 
Sch p, 

Borstels, 
Sp , Kammen 

enz. enz. ..ns. 

DE PRIJZEN WORDEN NIET 
VERHOOGD. 

M. BLOM JANSEN 

Modes. 
Schenkweg 34. La Haye. 

TEL. 7333. 

Oeconomische oplossing 
In deze spannende dagen 

wordt het :aanschaffen van 
nieuwe kleerding uitgesteld. 

Het verdient daarom aan-
beveling, Uwe oude kleeding-
stukken te laten soigneren, 
door oppersen, chemisch rei-
nigen, repTireeren, moderni-
scoren, keuen, enz. wat door 
„PROBATUM" als nieuw 
wordt afgeleverd. 
' Dit geeft dus min 

directe geldbesparing. 
Ilalen en bezorgen Ironie.  

llovering spoedig en correct. 
,:.enig adres 

Nakie Makt 
luik* 44. IK RTL 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



onze vele vrienden, die we den laatsten tijd 
gemaakt hadden! — Maar usa hadden bijna 
geen tijd al deze overwegingen rustig te 
maken dit zijn dingen,. die pas later in 
me op zijn gekomen. Voor hefmoment moesten 
we onze gedachten concentreeren op onzen 
inboedel: 1VM noodzakelijk meenoest, en op 
dit éénes den Gare du Nard ene snel mogelijk 
te bereiken. 

's Middags vertrokken we. — Voor liet laatst 
keek ik alles aan. Wanneer zal ik liet terug-
zien — en hoe — Dat moet nu, maanden 
misschien, een onopgeloste vraag blijven. — 

In Parijs aangekomen, -kottdajj..we  geen  
auto bemachtigen. Alles was in beslag genomen. 
We ginnen dus met - de koffers en het 'kind 
in een over-volle metro. Aan het station wees 
men Ons af: de nachttrein zou niet vertrekken; 
pas Zondagmorgen mn 7 uur kwam de kans. 
»'e gingen in het naastbij gelegen hotel en 
trachtten voor al het koriserrdtránzen moed te 
verzamelen. Mijn Man had gelukkig nog tijd 
eenige papieren in 'orde te brengen en ik kocht 
haastig profiand. Dat was onze laatste nacht 
in het mooie Parijs. Dreigend stond de toekomst 

ons en onzeker. Om zes uur, in den 
"vroeg;en oorgen stonden we kant en klaar op 
het perron en kregen we gelukkig- een goede-
plaats, eerste klaase. Om half acht vertrok 
de trein. We keken elkander dankbaar aan. 
Maar lang zou die gerustheid niet duren: na 
een uur was liet uit- en overstappen. Fin dat 
herhaalde zich weer en weer. Overal kleine, 
vlugge , Frantehe militairen. 13ij de derde 
maal wao het zoon gedrang, dat we door een 
raampje moesten klimmen. We kwamen terecht 
in een coupé vol boeren-v.1k, dat opgeroepen 
was. Zeisen en gerei van het land hadden ze 
nog bij zich, • en met ruw geweld vloekten ze 
nif den vijand. Ik kreeg een ontzettenden angst. 
Ibis kind begreep liet niet en lachte om het 
gesehresuw. Goddank merkte niemand,. dat er 
een Duitscher bij tien zat , we spraken voort-
durend Frans., we zijn de taal al lang 
meester. . Maar tJeli moest ik telkens bijna 
huilen en droog snikken, omdat ik wist hoe 

, groot het gevaar was. Als de nationaliteit van 
mijn man eens uitkwam. 

Bij de grenzen werd liet M erger. De trein 
stond onherroepelijk 'stil, we moesten een uur 
loopes. Voor een goudstuk wilde een vrouw 
mere koffern op een kruiwagen rijden. Maar 
toen ze merkte, dat we een °ogenblik draalden, 
schoot ze ons vooruit en sloeg ze links van 
den grooten weg af. Stellig heeft ze onze 
bagage op die melder willen stelen. Maar we 
vlogen haar achterna, ontrukten haar de 

Na vijf dagen kwamen de zakenbrieven uit 
Saarkirchen. Werner schreef haar kort en 
zakelijk, dat de bouw van de meisjes-oplei-
dingsschool begonnen was en goed vorderde. 
De bouwgrond was goed en gaf geen moeilijk-
heden, er waren genoeg arbeiders aan 't werk, 
om te mogen verwachten, dat binnen vier 
weken , de gebouwen onder de kap zouden 
zijn. Zij plaatste onder zijn schrijven eenige 
korte woorden van dank en stuurde liet met 
de andere stukken terug. Zij wist, dat hij 
alles deed, wat in zijn .vermogen lag, ent haar 
lievelingswensch te vervullen. Hij had immers 
op een bloot gezegde van haar kant alles 
voorbereid, zoodat met den bouw van de inrit. 
jes-opleidingsschool direct kon worden begon-
n.. Welkelijk, hij deed alles, wat hij maar 
doen kon; hij voorkwam haar wensehen run 
zulks niet alleen uit dienstijver. Rij poogde 
niet hij zijn meesteres in een goed blaadje te 
komen; hij gevoelde het duidelijk, hij deed 
het om haar zelftaille; het WEE hel». etil ge-- 
noegen, haar ren dienst te bewijzen. Hij was 
immers zon goed, zoo beminnelijk, hij dacht 
nooit aan zichzelf, altijd aan anderen! 1/at 
had graaf K lintar altijd gezegd en deze ver. 
eerde heul als 'een brave], en edelen kerel en 
als zijn vriend! 
• Graaf Klister Ent rr niet de man naar, 
om Nieli 111 laten bedriegen en zeker schonk 
hij zijn vriendschap niet saai eelt onimanlige 
Ja, Spelding was idiehtgetriiiir en ijverig, hij 
ging geheel en al Op in dr vervulling TOS 
soja plichten. Hoe moest liet er in zijn bin- 
nenste Ilitnien, dal de terughoudendheid, die 
hij • zich had °jolend en die aij zeer gord 
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EEN REISVERHAAL. 
Naast de vele verhalen van ellende en 

moeilijkheden; in deze tijden met reizen on-
dervonden, die nu de ronde doen, is liet 
volgende ook een' staal, dat wel de moeite 
waard lijkt om te vertellen. 

Een kennis van me, die al jaren in de 
boort van Parijs woont, lloilandsche van ge-
boorte , maar daar met een Duitecher getrouwd, 
die uitgebreide zaken in Frankrijk heeft, 
vertelde me het volgende hoe ze uitgeput 
en half ziek in :3 dagen tijds van l'arijs naar 
Scheveningen, naar haar familie.  reisde; en 
eindelijk in behouden haven aankwam. 

Zaterdagmorgen, zeide ze, was mijn man 
roods gewoonlijk naar Parijs gegaan voor zijn - 
zaken. De berichten waren wel hoe langer 
hoe alarmeerender geworden, maar we hadden 
er nog geen idee van, dat we genoodzaakt 
zouden zijn, Frankrijk te verlaten. t/m 11 
uur 't morgens kwam mijn man opgewonden 
terug; de toestand was zoo, dat de zaak 
ongenblikkelijk gesloten was, en van een rustig 
wachten op de komende dingen in Parijs geen 
sprake meer kon wezen. [let Fransche volk 
was verwoed op eiken Duitscher,  , en zoo we 
niet onverwijld vertrokken, zou misschien de 
verkeersweg geheel zijn afgeslOten. De 1101-
landsche trein van half een konden we on-
mogelijk meer halen, maar de treinen gingen 
ook ongeregeld. Mijn man had el billetten 
genomen. We deden dus ons best aller zoo 
vlug mogelijk te pakken in eenige hand-valiezen, 
nat een veiligen bezit is dan groote koffers, 
en hier en daar bankpapier bij onze leveranciers 
voor specie te ruilen. Mijn dochtertje van 
vier jaar begreep niet veel me de consternatie; 
wij voelden de ellende, die zon komen, ook 
nog niet miii heftig, ze leek Met waar te 

ij 
en het kind veilig in Holland hij mijn familie 
te brengen. Daarna wilde hij pas naar Duitteh-
land, om te dienen, wat nu eenmaal zijn 
plicht ie. Aan zoom plicht kan een man zich 
niet onttrekken, dit begreep en voelde ik 

_wel. Maar juist dat maakte het voor ons 3100 
-1-iittnr. We haddén in Frankrijk gelukkige 

jaren doorleefd, onze sympathie en vooral die 
van »lij persoonlijk, was !ledemaat niet aan 
Iluitnehe zijde. En dan toch genoodzaakt te 
woeden, het liefste wat je hebt aan liet groote 
leger van het strijdlustige Duitsebland over 
te geven — dat is een offer, wat ik' niet 
willig en makkelijk heb kunnen brengen. L-
lloc veel hielden we niet van ons rustig (uisje, 
van de mooie natuur om Parijs heen, van 

Feuilleton. 
23) 

VROUWENREGEERING, 
Naar liet Duitsch van A. ()snak K LAUW/31.0N. 

(Nadeuk verboden/. 

Nu zat Dora weer in lierchtesgaden, niet 
in het afgelegen pension Ramsau, doch ie een 
der eerste hotels, waar zij voor haar en mevrouw 
Schottelius drie kamers had gehuurd. 

Ze hadden een kamermeisje uit Saarkirchen 
- meegenomen voor de persoonlijke bediening. 

De middelen veroorloofden liet, dat ze op 
groeten voet leefden; ze behoefden in liet 
minst niet te zien op de meerdere kosten, die 
dit comfort van een eigen dienstmeisje met 
ziek zon brengen. 

Tante hield sideself bezig en laad bovendien 
• haar kennimen,_  waardoor Dora gelegenheid 

bad, haar wandelingen, die haar zoo buiten-
gewoon goed deden, alleen te maken. Zij 
gevoelde ziek gelukkig en voldaan, dat zij 
ziek had onttrokken aait hare gewone doen, 
zoodat ze in staat was uit de verte de dingen 
te besehougen , die baar van nabij moeilijk 
en onoplosbaar ni-henen. Zij gevoelde, dat van 
dag tot dag de nuit oneer over haar kwam 
en dat haar evenwicht ziek hengelde. Zij 
voelde, zij zou het ontzettende wantrouwen, 
dat in haar leefde, overwinnen en dan zonden 
heilige gevoelen» helder en rein in haar stralen, 

, gevoelens waartegen aij ziek »n 1104( verzette, 
' doch die haar wier gelukkig zonden maken. 

kruiwagen, wat ze, zeker schuldbewust, willig 
toeliet. Toen zetten we het kind op de koffers 
en reden den wagen zelf verder in een stort-
regen, zoodat we druipnat aankwamen. Bij de 
visitatie werden we, omdat mijn man zijn 
Duitsche papieren toonde, in een soort -hok 
gestompt. Daar moesten we wachten, tot alles 
nauwkeurig onderzocht was. I lollanders alleen 
mochten dadelijk doorgaan. Dat kwartier is, 
geloof ik, het allerergste geweest. Als men 
nu mijn man voor een spion aanzag, mens allen 
verloren. En ik vervloekte liet in stilte dat 
we als voorzorgsmaatregel in onze tas. een 

-revolver-gebergen-hedden.ott-men-diZ-vond! 
Ik drukte liet kind tegen me aas en kon 
niet verder deuken. 

Plotseling hoorde ik stegen, dat we verder 
konden gaan. Gered! — men verdacht óris 
MI niets. Het revolver zat nog veilig tussehen 
mijn ochtendjapon. Ild• we in Brussel zijn 
gekomen, weet ik niet meer, maar we kwamen 
er. Ik heb de herinnering aan weerende 
vrouwen, aan zingende soldaten, en aan gevloek 
en gestomp. 

Ln Brureel bleven we een nacht in een 
hotel. We waren van honger eit stof niet te 
>erkennen. -- We waren ook inderdaad niet 
meer dezelfde memo/len.. Mijn hoed was geheel 
verregend, liet kind was druipnat en zat vol 
zwarte vegen. lk kocht in Brussel nog de 
neodige garderobe, ik weet niet meer, op 
welk moment liet dag of nacht is geweest, 
dat heeft zich alles vervaagd. 

Toen wee den volgenden dag eindelijk in 
Kasthen aankwamen, konden we weer niet 
verder. Maar eindelijk kwam er hulp vals 
boeren-karren, die ons voor een behoorlijke]. 
prijs over de Dollandsehe grenzen brachten. 
Het was CM lange stoet van wegens op den 
weg, en wer,r werden we doornat van lijnen 
regen. In Bormendaal hebben we een heelen 
inid-cle-g- _moeten_ Wriehlen, vJY1r we _naar. den 
Ilaag vertrekken' konden. Maar eindelijk, 
Dinsdagavond , zijn we hier om half elf toch 
aangekomen. Wat aal de oorlog ons verder 
breng,.? — Ik weet liet niet, maar ellende 
zeker. — — 

Zoo werd me dit verhaal verteld, dat zich 
schikt hij de lange reeks. 1\-a neer zal er een 
eind aan komen — 

In loet Hele' de Ville 
te Brussel. 

let .Tournol dr 11111,110 vertelt van de 
droevige tuimelen in liet Witel-de-Ville, waar 
men tijdelijk de vluchtelingen uit Luik heeft 

- — - - - - • -- --- 
had bemerkt, op eenmaal was geweken,. dat 
hij plotseling de gevoelens, die ta hem woel-
den, niet meer had kunnen beteugelen! 

Dom gevoelde het: eenmaal zon zij erken-
nen, dat de weinige woorden die Werner tot 
het kleine kind had gesproken liet betlissencle 
oogenblik van haar leven waren geweest. 

Mevrouw Sehottelius schreef ijverig brief-
kaarten. Ook juffrouw Wolf, de huishoudster 
van Werner, kreeg er een met de groeten en 
net adres van mevrouw Schotteliita Ln Berri, 
tesgaden. De slimme iuffrouw Wolf liegret:p 
heel goed, wat haar te doen stond Zij moest 
een nieuwtpt naar Berchtesgaden »elfrijven, 
een zoo interensant mogelijk nieuwtje. Hierbij 
kwam liet niet aan op een beetje overdrijving ; 
hoofdzaak was liet interessante, want mevrouw 
Schottelius hield van praatjes. In den brief, 
die ze aan mevrouw Sehottelins schreef, stond 
zwart op wit: 

„Onze bergniail wordt tegenwoordig door 
navrouw kat hot gemaakt. Zij komt 
hem altijd halen ion paard tr rijden en brengt 
hem dan weer thuis, tegen 't ontbijt. Ons 
diemtineisje is inch ook al oligevhIleti,  hor 
torero... (dover den bergraad aan 't lijntje 
heeft en hor ve met heul doet, wat ze wil. 
Die innemen hebben nergens erg in. Rasmm 
is de bergraad tegenwoordig altijd om tuige-
n i i ...... hij voelt zich waarschijnlijk heel pen t-
tig in liet irezdacimp %PS m,-vrouw O toner." 

Deze brief k ram eruigssin. met de werke-
lijkheid ovenren, naar niet geheel. In de eerde 
plaats vermeed j afkon» Wolf mede le deden 
dat t irae( IV beter altijd de derde mr.00n smis 

de wandelritten en dat lomoi 1,11111 liliner 

opgenomen, die in allerijl de stad verlieten, 
Men de hommen en granaten daarop begonnen 
na's te vallen. 

In de groote gang gelijkvloers, waar men 
banken en matrassen heeft geplaatst, hebben 
de arme inenschen zich' EDO goed en zoo kwaad 
als liet ging geïnstalleerd. Er Zij» gezinnen 
hij, die door het bombardement letterlijk 
werden overvallen en die, genoodzaakt als zij 
waren om onverwijld te vluchten , - tot zelfs 
hunne spaarpenningen moesten achterlaten, 
wilden Jij aan het dreigeuct-gevaar ontkomen. 

Op een bank in een hoek, zit rechtop, een 
jongetje van een jaar of tien, dat in die 
houding is in sla. gevallen. Daarnaast 
hebben mannen en vrouwe» zich uitgestrekt 

' op de banken, waarover de laatsten eerst hare 
omslagdoeken hebben gespreid, — zij treilden 
in den slaap de uren van ontzetting, die zij 
doorbrachten te vergeten. 

Iets verder een vrouw uitliet volk, omringd 
door hare kinderen, die snikkend haar jongste 
de borst geeft  

En overal, op den grond, op de tafelt, 
op de vensterkozijnen hebben de vluchtelingen 
hun schamele bagage n&rgelegil, wat hanen-
goed , wat kleiren — dat is voortaan hun 
eenige schat. 

Al die mens.en womiden in de volkswijken. 
Zij komen van. Ilressoux , van Outremeute, 
uit het quartier Sainte-Marguerite , waar de 
bommen hun vernielingswerk hebben volbracht. 

In den vroegen morgen van Donderdag ... 
waren de Duittchers niet het bombardement 
begonnen, dat overal de paniek deed ontstaan. 
J 'nekten , vluchten la — riepen de menschen 
elkander in wilde angst toe; — maar andere» 
riedeb aan, dat liet 't veiligst was zich in 
de keilden op te sluiten. - - 

. 

When enkele uren had I,uik geheel liet 
aanzi ia van een  verlaten stad. En dat elininle 
tol _' middags._ twaalf uur. Toen  hield liet 
vuren plotseling op enbemat de bevolking,  
dat werd onderhandeld. IDe militaire lie. 
velliehber was idtgelintidigd geworden ziel, 
over ke geven en men had hem zes  uur tijd 
tviegevaan om op liet ultimatium te antwoorden. 
'Poen bija beslist weigeren bekend werd, hoorde 
men nok het kanon op nieuw donderen en 
regende het van alle kanten granaten. Huizen 
vatten vlam, monumenten raakten is V011e 
en snel greep de brand mit zich heen. Fm 
nu begreep de bevolking dat men maant 
vluchten, -- vluchten tot elken prijs en de 
uittocht begon. In doodsangst holde alles mar 
liet station, rijken en armen lieten looi huizen, 
/uni woninkjes in den steek. — men mg 

ook niet alleen den bergraad kwam afhalen. 
Ihivendien overdreef hij sterk , want slechts 

tweemaal hadden 'a morgens vroeg graat' 
Klister rn mevrouw Wever den bergrand af-
gehaald, en een anderen keer war. ne 
Item vim den rit teruggekomene, de andere 
ochtenden waren ze reeds eerder uit elkaar 
gegaan en kwam de bergraad alleen thuis. 
Ook mini juffrouw Wolf heel slecht waar, 
als 7.e meende dat de Eergraad erg opneemnul 
was. Integendeel,  hij zat vul zorgen omdat 
de toestand in de .1 tistinus-nitu hem niet ge• 
heel in oole toescheen. pre 1- Iii•rmoineter oma: 
in de eerste drie dagen lati:iynaain maar zeker. 
Daarop trad een stilstand in in daalde de 
temperatuur en wel neer snel. kl.erner na, 
hierdoor niet gerustgettehl. I let onderaariltelic 
vuur, dat eerst den dwarsgang aan 
ging nu wellicht een anderen weg. 

Het was echter nier de liedoelinit van 
.1 ultniuw Wolf de waarin-hl ie vertellen, denk 
wel_ OM interessante niedekelingen aas aliten tto - 
daarom vergenoegde zij zich ani aanduidingen, 
file hij naeg roux Sehotlidilla den indruk muursten 
wekken, giet in de veertien dagen, die zij met 
Dont afwezig wat geweest, in-vnw., I ilover 
en Werner geen ougeriblik buiten elkander 
hadden gekimd. 

In legher geval was mevw Schmidt°r  
erg in haar teliik mei d. brief van ion..., 
Wedt. Zij sekreet haar een kort beilankbriefie 

al 110 illIereeeeelde berichten", aal 
nat iiiirlijk snor intim. Wolf mi» of meer 
eenuiuuxnliging was,  Met haar brei...vaardig.,  
.1.1111.Orrij voort le gaan. 
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menschen, die hun schoenen, hun klompen 
in kie hand hielden, die ternauwernood ge-
kleed waren - voort, voort -- jaagden zij, 
naar de treinen. die hen in veiligheid znuaen 

•  En nu zijn zij hier te Brussel , waar de 
overheid heen 'omsloten de ongelukkigen onder-
dak 1.11 voeding te geven , zmok., tot dat 
toen hij de inwonen beien gastvrijheid voor 
hen heeft gevonden 

In een 'der groepen-  vertelt een grijsaard 
hoe hij dien uureen de Place de I'Vniversit; 

] lammen heeft gezien. t rm half zeven had 
loet bombardement opgehouden. 'Enen hij Luik 

1:intim-uw aren alle huik.. gesloten en voor 
ninkelramen waren de luiken nem'rgelaten. 

----i?nmoroltottmlelirk werden-draagbaren met gekort-
1 -.en :Vet:voord on een eertigtal gruvangenen 

ging nator liet station te midden van de so nou 
Italie der nieuwsgierigen. 

Een vrouw vertelt, dat zij om acht uur is 
verirmikken, Zij heeft zich kunnen redden door-
dat monscheto nit outreineuse naar St. Mar:- 
gin:rite anien en iedereen toeriepen toch te 
o lachten. 

's Morgens hadden de Diritschers de nl 
Feroustree en rue 1,Oupoll g • 

Twee bruggen, de pont des A rm:Ites en de Iaat 
logtin waren gesprongen en in St. Marguerite 

waren twee jongens op straat door een obus 
grhord. 

Met aangrijpenden eenvoud vertellen al die 
ongelnkkigen van de ramp, die loert heeft ge-
treden. Zij worden omringd door een menigte 
deelnemende mansmen, die hen toespreken 
cro de publieke weldadigheid dort WIlderell. 

Talloos inwonen hebben ziek op het,  stadhuis 
aangemeld en zich bereid verklaard do: zwaarst 
getroffenen , de grootste gezinnen tot zul, 
te neonen. 

haussehen wordt aan de stakkerds koffie 
uitgereikt en krijgen de beambten order liet 
hun aan niets te laten ontbreken. Zij zullen 
van nacht Wo thapelle des Minimes logeeres ,  
maar er zijn geen matrassen genoeg en de 
burgemeester doet een beroep op het publiek 
man al het benoodigde beddegoed ten behoeve 
der arme vluchtelingen beschikbaar te stellen!,  

Heldhaftigheid. 
Het doet goed, in deze dagen plotseling 

een meditatie als de volgende te vinden. De 
N. Itott. Courant ontleende die aan de be] 
rommle Essays van Etnerson, die voor Nr7l'éT,  
land bewerkt zijn door Jus: Havelaar en me-
vrouw N. Ilavelaar—Mees. 

„I let ontvankelijkst gemoed kan de angst 
voor versehrikkingen in kalmte overwinnen, 
door op te letten, hoe snel de natuur een 
grens stelt aan de felste uitingen der kwaml• 
willigheid. Spoedig Pinnen: bereiken we een 
gein., wil:dl...1 geen vijand ons meer vol-
gen kan.. 

Laten wij vrouwen deze woorden overleggen 
in ron. harten .1Is vrouw lichtten we Tol een-

maal een ontvankelijke natuur, als vrouw is 
het grootste deel der oorlogsellende. ons be-
schoren. ‘Vaultopend verdiepen We ons in het 
lot onzer Fransen:, Duitsche, Engelsen:, 

,• 
Bel- 

,isehe zusters. line dritgen ze liet? I lor ringen 
zm: het 

Sidderend van angst voelen ne, dat het 

louter door liet xt0eVal der geboorte,  is, dit 
ij niet ronder dezelfde smarten zulten. En 

weer sidderend overwegen we, dat een klein 
toeval ook o s die Mia Mei: kan doendeel-
achtig atorden. 

1:51 dan maakt het otos wordeml, moede es 
moedeloos, out allerlei heldhaftighoidsiureekeir 
aan tm: hooren Con e  llink zijn!. „het 
hoofd ophouden!„  „Niet ,10 piekeren 1. „.k1'-

Lidiug 
 

zerken!„  
Neen dit helpt „Spoedig immers Is- 

reiken a,. een gebied, waarheen geen v ijand 

MI• eer rolgen kan. 
I t.,, .0.: ,spruedig is 011n. lijdertsgritis be- 

reikt.. Al: tt zegt sok or rod geeft kracht 
r kruis tiaa  

Denk er eens r•ven tuver na en gzult 
11 V1 1 1 e n , dat dir :dies waar is. .11:, ge daar 

midden in th: oorlogsellende zijt, zal 't voor 
uw hart eender zijn, of er d111./.111141 of twin-
ligmlitizerd doodop rondom u liggen. 

hit die 111111.11111 is nw Illensgrens bereikt,  

en ge zijt een gebied betreden, waar niet. 
meer deren kan, 

Ik stel me zon voor, dat de vrouw, die 
eenmaal haar m1111 verloren heeft, vrij en 
frank alle, tot de diepste oorlogsellende kan 
peilen en dan nok — helpen lenigen. Wat 
deert haar 1111 1111W materieel verlies, wat kan 
haar deren :moord en brand en:plundering? 
Haar lijdensgrens is' bereikt. 

Ook in haar vartoijfelingen om de redenen 
van haar mans dood — dat 't aas om gekon-
kel van diplomaten , of om militarisme, zal 
ze spoedig een maat hebben gevonden. Waar-
lijk, 't is een sterkend woord: .Spoedig hebben 
ne de grens bereikt, waarover gein vijand 
ons volgen kan,. 

De Taak der -Vrouwen bij 
het Oorlogsgevaar. 

Het is, dankt ons, niet zonder belang voor 
de vrouwen in ons gelteele land eens te ver. 
nemen, lor° liaar zuster= zich houdettin dezen 
seltrikkelirken tijd en Itoe zij haar plicht op-
vatten van leniging te brengen in den alge-
meen/1 nood, waartoe zij zich haasten Indo- 
kouftwes te vormen bij de  tori/ti/natie 
zoowel als bij de vervulling der opengevallen 
plaatsen in den produktieven arbeid daadwer-
kelijke hulp verleenen. 

De georganiseerde vrouwen stellen het doel 
karer vereeniging achter bij den dienst der 
gemeenschap en de zorg voor het eerst non-
dir. De grootste vronwenvereeniging, die voor 
Vrouwenkiesrecht, heeft eigen aktie ter zijde 
gesteld en haar leden aangeraden huijokoini-
tees te vormer] of zich bij bestaande aan te 
sluiten. liet eerste in in den Raag geschied, 
het laatste in Amsterdam en Rotterdam, ter-
wijl ook Haarlem en vele andere steden in 
die richting werken. )  

De moeilijkheid zit niet zoozeer in - het 
vinden van vrouwen, die haar tijd en krachten 
willen beschikbaar stellen, alswel in het doel-
matig aanwenden en verleien der krachten. 
Samenwerking met Arbeidsbeurzen, zooals mi-
nister Treub heeft aanbevolen, en samenroer. 
kin met het gemekt05.aur der plaats, zoo. 
als de Ver. v. Vrouwenkiesrecht aanraadt, is 
daartoe de beste weg. 

In Rotterdam bestonden reeds een Vrouwen. 
en een Mannenkneder. van liet Ronde Kruis; 
Maandag is er een Dienstaanbiedingskomitee 
Van vrouwen en Woensdag een dito van num-
mer] gevormd. Sedert verleden jaar heeft de 
Rotterdamsche Arbeidsbeurs een Afdeeling voor 
vrouwen. Al deze lichamen trachten nu naar 
goede samenwerking. Reeds den eersten zit-
tingsdag had het K omitee voofDienstvervan. 
ging door Vrouwen een Sou-tal werkwillige 
vrouwen ingeschreven, en het Ronde Kruis 
telt er nog meer. Natuurlijk is niet ieder voor 
eiken dienst geschikt of daartoe genegen, en 
nu deed zich al dadelijk een scheiding op in 
betaalden en onbetaalden arbeid..11 wat den 
eersten betreft, vraag en aanbod, wordt naar 
de Arbeidsbeun verwezen., en aanhoudend 
brengen fietsende padvinders en tneisjesgezellen 
lijsten van werkzoekenden van de school aan 
den Westersingel, waar liet Vrouwenkomitee 
zijn zittingen houdt, en van de Officieren. 
societeit in het Park, waar het Roede Kruis 
zetelt, naar de .Arbeidsbeun over. Ook wordt 
goed uiteengehouden, nat voor het leger te 
velde, voc, ambulaine, ontspanning of ver-
snapering kan dienen, en Wat tint liet gebied 
der arbeidsvervanging behoort. I h: aanbiedingen 
komen van zelf, geen advertentie of opwek-
kingen zijn er mondig. Het is :0 maar te 
hopen, dat de vrijwilligsters niet in bekwaam-
heid te kort schieten; met -haar ifter zal het 
wel gaan. 

Zeker zal het interessant zijn berichten uit 
verschillende plaatsen in alla land, van groen: 
steden en platteland, te vergelijken en de aan-
tallen aanbiedingen en zoo mogelijk gegevens 
ontirent het gelen:rilt:werk in statistiek te klonten 
brengen. Ibtt zal een allerbelangrijksten kijk op 
Je Nederlandsche vrouwenbeweging geven. 

Int 'tache noodhuwelijken. 

Het is een oud. nitsrhe , en liefelijke en 
ontroerendeg W.1111te volk te trouwen, 
wanneer de omving uitbree

.111  
kt. 

Het is zoo vr rileVell 1/01,11 kleintnoedigheid,  

het is zoo vol vertrouwen ,op de toekomst, 
't is zoo'n erkenning van steun en troost zoeken 
bij elkaar, de vertrekkende man bij de vrouw, 
die hij .aehterlaat ., de achterblijvende vrouw 
bij den held die strijdt mit Gott fiir Ksnig 
oud Vaterland. 

K lein moedigen zouden juist tuit niet trouwen 
al .was de datum van 't huwelijk toch al 
bepaald. Twijfelaars aan de toekomst zouden 
juist nu niet trouwet. 

Toen honden!. jaren,  geleden het Dtlitsche 
leger tegen Napoleon ten strijde trok, was het 
aantal noodhuwelijken zeer groot. Toentertijd 
was de algemeene armoede zoo groot, dat 
het meerendeel der gewisselde ringen wanijzer 
in plaats van' goud was. In menig Duit:molt 
gezin worden die lieve 0,1101401e° van trouw 
uit Ergroszvaters dagen aug als een reliquie 
bewaard, 

'Twee 

zo 

nes van den Duitschen Keizer zijn 

thans, in deze dagen , droef en somber zonder 
weerga, tot het Ond-Duitsche n.dhuwelijk 
movergega.an, lieiden waren zeer kort verloofd; 
de oudste dezer twee nog geen -volle week. 
liet zijn de Prinsen Adelhert hu Oskar, de 
derde en de vijfde zoon des Keizers. De eerste 
sinntimtverftrerijoFolien inórganatil u-r,E'uo-Vèlijk 
met de gravin van Bassewitz , de tweede een 
huwelijk met de ebenhiOrtige Prinses v. 
kleiringen. 

De kosten der oorlogen. 

De ,,Etoile Beige* heeft uitgerekend, wat 
eeltige vroegere oorlogen aan mensehenlevens 
en geld hebben gekost. Het schrijft, dat de 
K rim.rlog in 1551 150 Insl man en 5 
milliard gulden heeft gekost. De oorlog in 
/talié, in 1559, 1.5.0011 inan en 1511 millioen, 
De oorlog van Pruisen en Oostenrijk tegen 
Denemarken, in I ser 1, :Will man en 510 

millioen. De oorlog tusschen Oostenrijk en 
Pruisen, in 15ifil, 45.1100 malt, en 75,1 mil-
lioen; de Eransch-Dljtsche oorlog, in I sin—
'7 I 215.000 man "71, milliard; de oorlog 
tussehen Rusland en Turkije 252,0tort man 
en di milliard, de Zuid.Afrikaansehe oorlog 
heeft Engeland :511,11110 man en 2 milliard 
gulden gekost. 

Daarbij zijn natuurlijk Met gerekend de 
ontzaglijke verliezen, door nijverheid , land-
bouw en handel geleden. De opgaven betref-
fen alleen de rechtstreeksche oorlogskosten. 

Lea rapport van den Ertinsolten minister 
van 'Planeren uit I S72 behelst dat de gelde-
lijke verliezen, door Frankrijk in den oorlog 
tegen Duitsehland geleden (behalve liet ver-- 
lies van de provincies Elzas. Eetharingen 
bijna 5 milliard, zegge vijf duizend millioen, 
hebben bedragen. 

Wat een Anterlkaanselie 
over Holland meedeelt. 

Wilt ge er u mee norm:meren , of za/ het 
11 ergeren!' Mij heeft het geergerd vooral e  
Inaar toch ook geamuseerd. Het ergerde inc, 
omdat ik bij mezelf dacht : Hoe kunnen we 
toch ooit iets anders worden d. de 1'hi-
111.17.ell van Europa, indien dergelijke slechte 
opinerkers en opmerksters :moeten we misschien 
zeggen: leugenachtige opmcrkers en opmerk-
sters?O ieder jaar op ons losgelaten worden? 

De hoofdleugen is althans genprimeerd in 
het lange artikel uit liet groote A rnerikaansche 
vrouwenblad, dat hier voor me ligt. Ik:. 
hoofdleugen: Dat wc klompen dragen, be- 

n 
mutsen en gouden kappen, mtmbi 

Dat we vmuor 't meerendeel in schuiten wonen. 
Neen, zul mal is 't artikel niet. Het prijst 

zelfs de kleeding onzer vrouwen, der wel-
varende klasse dato altijd. Nergens, noch in 
Amerika , noch ni Engeland of Frankrijk zag 
Je schrijfster mooier kleeres! En zoo onaf-
hankelijk van de mode! De ..nerikaansche 
vrouw kan er een voorbeeld aan nemen, zegt 
ze. We gebruiken zulke prachtige stoffen : 
„Fijne rnousselien , zachte wol, en veel zij. 
Ilr kleeren zijn afgezet met kant en borduur-
werk, waarvan elke duimbreed met Je hand 
is gedaan." 

Ook onze huizen en mimbileering prijst ze 
ten zeerste. De kamer, waarin ze logveren 
mocht Lij een I laar/insein: familie in de 

, „scheelde in niets van een 
A titerikaansche logeerkamer." Verder zegt ze  

hoopen nonsens van onze huizen en huisin-
deeling. ,De Hollandsche huizen staan allen 
plat op den grond." En onze sonterrains dan 
44<am? „Ze zijn alle breed en laag gebouwd 
en ze hebben allemaal erken; wilde wingerd 
en allerlei klimplanten versieren de muren en 
de veranda's." 

Een bevriende familie heeft de Amerikaan.,  
acne met haar gastheer en gastvrouw' op „een 
avondje" gevraagd. liet begin is nogal goed 
geschilderd. 

'thee in den tuin, met bonbons en kleine 
koekjes. De kinderen komen binnen en slinken 
allernanl , tot die van vijf en zes jaar toe, • 
uitmuntend Engels.. De Amen/manche mag 
zich daar niet over verwonderen, zegt haar 
gastheer — alle Hollanders met al hun kin-
deren spreken uitstekend -Erend , Duitsch 
Engelsen, en vaak nog Italiaanse!, of Spaanse', 
Ge kunt begrijpen hoe. vol eerbied dat de 
Amerikaanmhe stemt! 

Op de thee met de bonbons volgt een 
semper in de eetkamer. De dame, waar de' 
,Atnerikaansche logeert, onnehoot haar, dat 
ze van alles moet nemen, en niets op haar 
bord muf in glas en kop laten. „Want dats__ 
vinden de hi llanóers vreeselijk ongemanierd." 

I Iet souper k/in geweest zijn, zooals de 
Amerikaansche het beschrijft, ofschoon 't ons 
een allegaartje lijkt. Eerst wafelen met wijn. 
Dan poffertjes met wijn. '/e vindt de poffertjes 
verrukkelijk, maar veel te zwaar. Dan cakes 
van boekweit gebakken Dan roomijs, en 
bonbons en brood en boter en koffie. 

.11Ie Hollanders soupeeren altijd zoo naar, 
zegt ze. En ze begrijpt niet, hoe één Hollan-
der Duit 's nachts kan slapen , want zij 
wentelt zich den ganschen nacht slapeloos op 
haar leger otn. 

Het grappigst wordt ons A merikaanfte, als 
ze zever ons dienstpersoneel en onze verhouding 
daartoe begint. 

WW een meisje wegzendt, mom welke reden 
ook, moet haar drie volle maanden loon en 
kostgeld uitbelden, maar het geur ui k wil, 
dat town zes maanden loon en kostgeld be-
taalt. Zoodoende komt men er zeer zelden 
me, een meisje weg te zenden, en het meisje, 
dat eenmaal weggezonden is , vindt niet 
licht meer een dienst, daar er dan wel 
heel wat op aan' te merken mort zijn. 

tien Hollandsehe dienstbode krijgt — 1 ft 
pil1, van alle inkoopera voor de huishouding! 

Llenselt , liet staat -er, en meermalen zelfs., 
„ten per cent." De schrijfster schreeuwt er 
over dat dat zooveel is. Verder verdient een 
Hollandsche dienstbode om en bij de 131111 

jaars, benevens de fooien van de gasten, 
die zeer aanzienlijk zijn. Is het niet om rijk 
ormorden te doen? 

Ur verdeeling der werkzaamheden tussenel 
dienstbode en mevrouw wekt ook al de ver-
wondering op. Hier vertelt de A literikaansehe 
lens geen onztn. 

Haar gastvrouw , die een voorname dame 
was, Wakellte zelf den ottbiftboel om! har 
or nl 's morgens wel honderd anaal gebeld, 

ar hoc vaak ook — mevrouw zon niet 
doen — opendoen vermijdt rui Holland. 
e vrouw ten allen tijde ! 
Zr moest liet maar eens weten, de A men-

k:mum:lie, waar., dat is! De weinige keeren, 
dat we opendoen, omdat 't not toch voor de 
bonnet; der uftiojes te bar wordt, vliegen we 
erf bijna altijd in. Mijn meisjes lachen er al 
om, als mevrouw eens open zal doen. Want 
dan zit ik opeens muurvast aan de juffrouw. 
van een I herstellingsoord, of aan de I leilsoldatin 
met de tam', , of aan den agent Valt de  ae 

veelste verzekering. liet is anders zoo makkelijk 
urn onverbiddelijk „niet thuis", te geven of 
„niet hij de hand!" 

Dat de meisjes de rekeningen gaan betalen 
en aan de deur dm: groenten, liet fruit en de 
visch uitzoeken, vindt ze al heel dwaas. Ik 
.k — als dat ziii/ streng doorgevoerd werd, 
als ome A inerikaansche meent. 

Ja, wat moet men nu tegenuiver zooveel 
fouten en onwaarheden doen? Ren protest 
indienen? Ik heb er niet veel lust in, want 
zocriets tremt het betredende blad toch nooit 
op. Wilt gij het doen, 

' 
uw gang. Hier is 

het adres van de zoo feilbare opmerkster 
Katharina Woods, The Ladies Home 'P.r.', 
Philadelphia G, ti. Waseb haar de noren maar! 
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DEZE TIJDEN. 
Er kwam een brief, van de Haagsche 

Vrouwenkroniek allooren wij niets van u? 
wilt n niet uw indrukken eens schrijven?. 

Ik keek verbijsterd naar de zwarte letters 
• op 't wit papier. Schrijven, doet men dat nog 

anders dan over den oorlog? en lezen vooral, 
wie heeft daar tijd en hoofd voor? Konden 
alle kranten-rubrieken, op die eerre na, niet 
juist zoo goed ongeschreven blijven? 

Ging het a ah mij: deed u de ceratedagen 
- na een thuisreis uit het buitenland, die 
eerst erg ongemakkelijk leek, maar die een. 
plezierreisje werd, vergeleken met andere be-
schrijvingen - deed u ook niet veel meer dan 
wat doellooa heen en weer ,.open, en maar 
mompelen s't kan niet! 't Ie een bonze droom. 
Zdó krankzinnig doen menschen niet meer.. 

Gelukkig voor mij was er veel huiselijk 
werk te verrichten omdat ook hier de oorlog 
al één schakeltje van het gewone leven ge-
broken had. De zuster van de dienstbode was 
bevallen, de•baker verscheen niet, omdat haar 
man was opgeroepen, en zij nu voor het 
winkeltje zorgen moest. 7sid zulten ar Keel 
wat schakeltjes loslaten en breken, al maar 
meer, tot de heele ketting loshangt van •ons 

ingewikkelde, moderne leven. 
Waar is de goudsmid, die hem maken ka»? 

En hoe bedroefd zal hij liet hoofd schudden 
over die wezenloon verwoesting! 

En ..... en, hoeveel tijd zal de reparatie 
duren? 

Maar ons gaf 't 'vertrek van de dienstbode 
handen werk, en dus wat gedachten-ordening, en 

. dus wat gemoeils.effening. 
Langzaam gaan we ons aanpassen, wij allen, 

ook aan dit, dat militair tot op dit °ogenblik 
goddank ons land nog spaart, en waarvan ook 
de zware stoffelijke druk niet het ergste dolle 
onze kringen geleden wordt. 

Hoe wijs is onze regeering, en hoe dank-
baar mag ons volk zijn, in alle geledingen;  
in alle partijen, dat juist deze mannen nu 
aan 't hoofd staan. Geeft het niet een gevoel 
f61rwailigheid, ons dot te weten in hun be-
zadigdheid, kennis, en onvermoeibaarheid? 

En onze koningin, toont ze zich niet de 
slandsvrouwe. die waakt en zorgt, en reist 
en verbindt en bijeenhoudt? 

Als het onweer nog dreigender schijnt op 
te zetten, als de schrik voor onmiddelijk be-
trokken woeden in den reuzenstrijd weer ketter 
oplaait .... gaan we dan niet slapen als zoete 
kinderen, wanneer een spoedvergadering van 
Ministerraad, en van Raad van State, de altijd 
wakende zorg der ouders toont? 

Feuilleton. 
24) 

VROUWENREGEERING. 
Naar liet Duitsch van A. (kom. kinentmatia. 

(Verdruk verboden,. 

In den avond van den volgende» dag zaten 
Dom- en mevrouw lichotteliuis in den tuin 
van liet hotel en dronken zwijgend han kopje 

• thee t hun blikken werden gedurig weder ge• 
boeid door de bergen tegenover hen, oir 

—Welker anemie- vlakten de laatste stralen van 
het avondrood allengs begonnen te verldeeken. 

„I joe nullen de menschen thuis liet maken", 
begon mevrouw Schotteliur, juist toen het 
electrische licht in dat tuin opging. 

„Daar gaat alles natuurlijk Zijn gewonen 
gage antwoordde_ 'Dom er. ir geen reden 
waarom daar veranderingen zouden hebben 
!duts gevonden." 

„Veranderingen kunnen anders in een paar 
dagen' tot stand komen," voérde mevrouw 
tchotteliue haar tegemoet; „ons geheel, Ir  vr. 
hangt van rirdnderingen na elkaar; initgoo• 
delingen en dwalingen rijgen zich aan elkan-
der en altijd is er wat Hielt., maar zelden 
iets goeds." 

Met deze peevimistieelie opmerking wilde 
mevrouw Mimietje. haar nield hein, loeder, 
oin  haar terneer ontvankelijk t, maken  
lal ••nerictuen, dat /ij in haat hart wilde 
waaien. 

„Ik heb ,.indaag ren hort nul, anon ins 

Eo als we een eenvoudig bericht lezen, 
adat Engeland de neutraliteit van onzen 
Schelde-mond eerbiedigen ral., koelen we dan 
niet wat daar getrild, en gewerkt, en ge-
zwoegd heeft; zien we de telegrammen niet 
vliegen, de hoofden in worg en spanning ge-
bogen? 

Als spoeltjes door het weefgetouw valen.' 
we onze troepen trekken door het land en de 
noodzakelijke' figuren weven; bomden ver- 
dwijnen, worden neergegooid, 'marchen 
verjaagd; auto's, paarden opgeeischt, spoor-
wegen gesloten, mijnen gelegd .... We laten 
het alles over ons heengaan; het is het spel 
van .clér den oorlog. Wel ons. dat bewuste 
handen de stukken rotten. 

Zullen zr altijd. vermogen? Niet alleen 
zij bepalen den uitslag, maar hel uiterste 
dat Lin, ral voor ons ten beste beproefd 
woeden. 

Wij burgers mogen sympatién hebben in 
deze wereld-worsteling, e» ik weet wel naar 
welke» kant ze nu gaan -, de 'rees mag 
erfos uitglippen, zelfs het roeiaal-democratische 

Volk,  met een verbijsterend hoofdartikel 
komen; de gemoederen• mogen opwinden, het 
hoofd warm woeden .... de regenring leidt 
de gevaarlijke stroorningen af, en herstelt be- 
raden het evenwicht in de al omzwenkende 
burgers. 

7.6,7n regeering, zoo'n zorg, zoon leiding 
dient nu in eiken kleinen staat die het ge zi n 
is, de huisvrouw uit te oefenen in deze 
dage». De homeuren zij» sterker gespannen, 
de werkzaamheden in de war, de pretjes ver- 

ren beambte uit Dashurg," weide mevrouw 
Sehottelius; „daar heeft de afschuwelijke bab-
belzucht weer een nieuw thema gevonden. 
Men begint zich reeds het hoofd te breken met 
de vraag, wanneer de volgende verloving zal 
plaats einden. Aan een dergelijke gebeurtenis 
begint men in welingelichte kringen zeker te 
gelooven." 

Dom wist, dat er nu een boroheid zou 
komen. Zij kende haar tante al te goed! Wan-
neer deze met knar enige» redt langs haar 
niet te korte neus zag, da» slak ze gewoonlijk 
de lont in liet kruit. 

„Zoo, woede» er met de tong weer huwe-
lijken 'geslotrin'• 

„Ja", antwoordde haar tante, „ditmaal 1...11-
ter althijIlt alen de babbelzucht toch voedsel 
genoeg te hebben gegeven; het brt reft nu een 
vrouwspersoon die tonrogtne voor ommuur], 
baar werd gehouden: me» spreekt Mirt me-
vrouw Glover, Ik metrieke' hadden gelijk, 
die beweerden, dat eenmaal toch de rechte 
mm, op haar pad zon verschijnen ; the redde 
man in bergraad Spalding. hij en inevrinew 
;lover zijn oaltijek hij elkaar, maken samen 

wandelritjes men twijfelt er niet ami, dat 
binnenkort dr verloving ml teil slotel kunwn, 
waarover de ingewijden natuurlijk niet ~or 
verwonderd indien staan. Mevrouw • I dover is 
nog altijd een statige/ en „none vntatr er, nan. 
neer ik er nam denk, hoe Stalding  haar 
stond, reen hij destijds in de inuaiekverreni-
giog mii haai went tuingesteld rn mij heen 
111. baad tul kussen reik ie, ik er met denk 
Iem• hij aprnkeloos ‘00f haar hensiverende ver-
achtje...g stond, twijfel ik geen megridaltk of 

vlogen, liet eten eenvoudiger; de jacht naar 
nieuwe berichten maakt opgewonden, de tegen-
strijdigheden der tijdingen prikkelen, misver-
standen kregelen lp .... de huisvrouw he-
koude een goedige kalmte, een grapje hier, 
een rechtzetten daar; een soepeler aanpassing 
aan nieuwe noodzakelijkheden, een rustig be-
leid, een eerlijk, gezond obtimisme. 

Niet gemakkelijk zoon model in deze dagen, 
laten we trachten voor ons en anderen. 

Bezuinigen moeten we haast allen: huur 
ron huizen wordt weinig uitbetaald, effecten 
zijn al heel onzeker bezit geworden, hypotheken 
niet veel beter misschien; inkomens ver-
minderen, vermogen versmek, -vaste betrek-
kingen worden lor, beloftes kunnen niet ge. 

houden woeden, kostwinners woeden opgereepen, 
mooie vooruitzichten vervliegen. 

En we willen ook wel bezuinigen, wij 
huisvrouwen; maar wat het zoo moeilijk maakt, 
wat ons bij voortduring vastpakt is het weten: 
iedere bezuiniging in huis vermindert 
eens anders inkomen. Zoover zijn we 
gekomen in deze maatschappij, in deze ketting 
zonder eind: geen daad, op welk gebied ook, 
of ze • werkt in de levensomstandigheden van 
andere» in. 

En nu wordt 't een wikken en wegen, een 
den te omgaan, en te ontgaan, nu moeten 
alle gevallen weer op zich zelf beoordeeld 
woeden en kan alleen de drang zijn: steeds door 
íu actie blijven, ecoveel mogelijk het goede 
te zoeken en voor aoove len mogelijk. 

Wie zelf uit helpen wil gaan, bedenke of 
zij voor dat werk wel de meest geschikte 

liet is waar, dat hij tot over de omen op 
haar verliefd is." 

Mevrouw Sehottelius zweeg en bespiedde 
zorgvuldig Dora's gelaat, waarop kleur en bleek-. 
held elkander afwisselden. 

„liet in hier koud", zei Dors na eenige muntten 
met onzekere staal: „ik g. ..af mijn "'n.'" 
Zij  stond op en ging opvallend vlug weg. 

Mevrouw Sehottelius bleef zeer tevreden 
achter. Zij had dien avond, dat Dora die 
dwaze fakkeloptocht ter erre van hergraad 
Spelding had georganiseerd, wel bemerkt, hoe 
Werner en Donk elkander hadden aangezien, 
hoe vochtig hun Gogen waren en hoe hun 
blikken in elkander waren verzonken geweest. 
Mevrouw. Sehottelius wist, banaat Dora's ge-
moed tot wantrouw-en was geneigd en hoe 
gemakkelijk het was, de twijfel in haar hart 
te zaaien. Met liet resultaat Vali den avond 
van heden kon oe tevreden zijn. 

'regen acht nor in den morgen luid Werner 
in de nabijheid van -K linterfelde van mevrouw 
(dover  en n • raaf Is Inger afscheid genomen, 
OM ten.spoedigst« naar hans te rijden 

„Wee,. ZOO gord om mij oog ren klein 
eindje te begeleiden,"  nide iiierronn-  (dont, 
tot #hntrq dan Zij del weg tiaar ki.ralltifert 
insloeg; „ik del, nog iets met ti te bespreken. 
Ik wil weten, wat er niet ti aan de hand is. 
Mijn leeftijd teven mij het recht, een hertje 
den rol lala he.torgde tante ie spelen. Juist 
is liet s tart lont ro moeite.  gehikt den gelukt  

toi andere geihrliirii te brengen. of 
nu begint n het hoofd te laren hangen. kl ot 

nat ot aan de hond, graaf khmer - Ik 

kracht bezit, of het niet beter is de geschoolde 
dienstbode daarvoor af te staan - in plaats 
haar te ontslaan,. - en zelf het huishoudwerk in 
eigen gezin op zich te nemen. Wie geen vruchten 
meer eten wil, denkti aan de fruitverkoopsters, 
en legt eerder in dezen goedkoopen vimelitentijd 
fruit in, om van den winter voor wielt zelf en 
anderen wat gezonden voorraad over te hebben. 

Maar daarmee is liet niet uit! en ik weet 
niet eens of deze raad goed is. 

I' i t den vicieusen cirkel komen we niet, 
omdat dé fout, in den cirkel zelf ligt. Maar 
proberen kunnen we, en ons aanpassen, en 
op tracht staan, en de gebeurtenissen wegen, 
en telkens in ieder bijzonder geval, snel en 
goed trachten te beslissen. 

fk was Vrijdag in het Vrouwenkiesrecht-
winkeltje in Scheveningen; er werd veel ge. 
teeleend ook door militairen. 

',kladden vrouwen mee te zeggen gehad, 
dit was niet losgebroken,  hoorden we telkens. 

Dat vrouwen de grootste haatsters van den 
oorlog zijn, weten We. Dat het zwaarder is 
thuis te blijven dan te gaan waar man, broer, 
vader, zoon naar het slagveld gezonden worden, 
voelen we nu met beklemming al dichter 
en vaster hij ons. Wie op reis was door de 
landen nu in oorlog, zag de mannen opgewekt 
ten krijg gaan, de vrouwen bleek en schreiend 
achterblijven, en o, zoo wanhopig omkijken 
en lang, lang volgen met de oogra. 

Maar zou daarom medezegging,ehap van 
vnittivén geholpen hebben de misdaad te ver-
hinderen, de waanzin weg te slaan? 

Waanzin! want niemand wilde ten krijg 
en niemand volde- de onafwendbare noodzake-
lijkheid 'van den reuzenstrijd. 

Niet verantwoordelijke Machtigen wilden 
d I t wellbereiken en dist wel.... maar nooit 

I het ge he el; altijd dachten ze nog te kunnen 
afslaan, te kannen  tegenhouden, waar zij  
vonden at 't genoeg was. 

Maar -de brand greep over hun hoofden 
heen, enj de woeste Wil, eens losgelaten, -. 
waar hij niet tijdig door ga its e h het volk 
kon gegrepen woeden - wierp in den smelt-
kroes der tijden het poncho Europa. 

Hoe zal liet er uit komen? 
Als de nood der dagen te sterk nijpt in 

't gemoed, en de gedachten niet los willen 
van entert en versehikking .... lees dan een 
uur in een goed hoek non CM braaf trienselo 
genie, dat wou verrijken -inplaats verwoesten: 
of leg ir neer aan de zoom van een mei, un 
de ere, en volg liet licht aan denliorir.iiii ! 
I; e t, t rekt ut non dagtaak r. renigviriden. 

W. VA N [T.11.1,1E-,,, E.,,,,,. 

ben een node vrouw, ti kunt me gerust uer. 
trouwen."  

„Ik heli in u steeds het gtaittitte Vittttlaittell 
gesteld, mevrouw. Sta Mij echter tor,  c. 
alles er tegen te jirotesteeren dat zelf 
eva 0111/e .  damt• noemt. llet hindert mij l. dat 

zulke woorden in den mond neemt en ik 
ww•t , dat zulks nier alleen mij. »mar ook al 
uw vrienden- ,'11 vereerders 01111Atig,,1,1/11 

„klei-ni n, lul ik veel vrienden en iel-
eerder, heli 

„Zeer nekre mevrouw , u- it- u kent MIMI ti 
VatCarlal."  

luidt de diplomatieke loop"iiia n 1110(1.1 
kiezen., mijnheer de graaf. I verstaat uit-
stekend de kwast een ontwijkend ani noord te 
geven."  I zoudt over ti rdf spreken, en in 
plaats daarvan praat at over mij. Daarom nog 
eens: wat scheelt , waarom laai II liet 
hoofd hengen!' 

Graaf klinkt, werd veetegen. 
"Ik wist niet," zei hij „dat mijn hoofd Mit 

Aap 011 mijn hals staar." 
Dij wild,' nog nat zegg . , maar  Ax 

wijselijk. 
„liet maakt op mij rock dien indruk 

:tobt oordde rar a I❑:ba at, en ik geloof 
dat ndimt...n geen n-tlen hela. I% armee, 

vtioals it bent naar de hand van 
nom ilingt, behoeft hij toch merkelijk 

niet hei reesd te zijn, dat hij gevaar ,loopt 
ie warden afgrae-arti. behier is 'dere altjes, en 
Ine liet iniskrithare iieleti .11 
aan" liefde." 

graf klim:, ',rad srrhloit eo keel me, oma 
@dover en de inleen. Wordt ver, olint 

lI 
Wij hadden een paar clichés willen plaatsen 

die een idee gaven van de voorzorgen door 
ons Boode Bruis hier ter stede genomen voor 
het geval er van verpleging van gewonden 
eventueel sprake mocht kunnen komen. Op 
verzoek van den Opperbevelhebber onzer 
Land- en Zeemacht moesten wij echter be-
sluiten'lliize achterwege te laten. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut
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DIEP TREURIG NAAR WAAR. 

Het sekten ten bestel, zoodis er thans .ge-
hel ongemotiveerd ,omnensettelijk wordt ge-
handeld wat betreft liet betalen van geleverde 
goederen aan onze oio keilers en handelaren. 
Men ontziet zich niet, zelfs de betaling der 
kleinste postje humt-weg voor onbepaalder 
tijd ni; te stellen, vergetende. of liever er 
mee spottende. dat al die kleine bedragen 
net elkaar voor den leverancier ren schat 
vertegenwoordigen, maarmee hij, juist in den 
1mM:ren  _weid...ui  
om zijne zaak gaande te houden. Men denkt 
er Met aan. of liever uien spot er mee, dat 
het niet betalen van rekeningen thans tal van 
werkgever, noodzaakt. beslist noodzaakt oni 
111111 personeel te ontslaan ent daardoor het 
.inutperinnie schrikbarend te doen toenemen, 
waarvan von,  revolutie liet gevolg zou kunnen 
woeden. Sen verliest uit liet oog, dat het be-
talen van rekeningen, zoolang dat «ongelijk in, 
een daad van plicht en eer is niet alleen, 
maar tevens zéér zeker ook een daad van 
zelfbehoud. 

Wie thans niet alles doet, wat in zijn ver-
mogen ie, om den, geregelden gang van zaken 
althans moreel mogelijk te bevorderen, licht 
onze maatschappij uit hare voegen en zal er 
onverbiddelijk te.77-md-Tirte Morgen "kelf de 
allerwrangnte vruchten van plukken. 

E rg e r I ij k, meer dm« ergerlijk zijn de vele 
staaltjes van wanbetaling, die wij reeds konden 
noteer., deels doordat zij ons zelf overkwamen, 
delg doordat wij ze vernamen van be• 
kende, volkomen betrouwbare zakeinnennehen, 
die ze ons, niet zelden mei, tranen in de oog., 
mededeelden. 

Wij kunnen niet nalaten, er enkele van 
neer te schrijven en vrij vleien ons",dat we 
er iets door zullen bereiken. 

I-. (bre ad4rtentie-reiaigster komt bij eene 
firma in mode-artikelen en vraagt den chef 
van het handelshuis, of hij niet bereid is, 
eene advertentie int ons blad te plaatsen, nu 
wij tijdens de buitengewone mobilisatie van 
ons leger en onze vloot de helft van onze 
alhangvten , uit advertentién, zullen afstaan 

aa» comité's tot ondersteuning van gezinnen, 
die door de mobilisatie in nood verkeer., 
4.1.  zullen komen te verkeren. • 

-.Graag,* zegt de handelsman, ,,wou.ik u in 
uw edel stres-en willen steunen, maar ik Hm niet. 
.V1 zoudt u mij vaker een gulden eene hele 
pagina van uw blad willen afstaan, dan Mig zou 
ik er geen gebruik van hunnen maken, omdat 
ik geen cent ken mimen: Ziet•u hier al deze 
winkidjulfrouwen staan? Welnu-, die zal ik 
binnenkort alle moeten ontslaan, eenvoudig 
omdat ik e?eh iets verkoop, naah binnen kan 
krijgen, wat ik reeds lang te vorderen heb,,. 

Trillend' van aandoening roept; de man gijn 
bediende, die achter in het magazijn staat en 
die morgens de • klanten rond is geweest 
met kwitantie». 

.Karel ,• zegt hij, ,,vertel eens eerlijk aan 

morgen heb uitgezonden.* 
.Met ruim achttienhonderd gulden, mijn-

heer*, antwoordt Karel. 
,,En wat heb je thuis gebracht?* vraagt 

weer de eigenaar van het mode-magazijn. 
En Karel stamelt: ante en negentig centen, 

mijnheer, van één klein kwitantietje, de andere 
zijn allemaal uitgestelde. 

Meer zullen wij van dit geval niet zeggen 
't spreekt voor zichzelf en wij "rebben nog 
veel meer op het hart. 
, 2... Onze ineens order komt bij eene bank-
instelling hier te Mede en presenteert daar 
eene kwitantie ten be rage van enkele guldens, 
welke kwitantie door eene zeer gunstig bekende 
handelsfirma, die in Juni in ons blad gead-
verteerd heeft, bij de bankinstelling betaalbaar 
is gesteld op 1 Augustus. 

Wat antwoordt de Bank? ,, In het voor lessen 
of voor levensmiddelen:',  

',Neen* zegt onze incasseerder, "het betreft 
de betaling eetue-gplaatste advertentie*. 

,,O!* zegt de bankier, ',dan betaal ik de 
kwitantie niet* en Otige incasseerder komt 
'zonder geld thuis. Maar nu vragen wij: .hoe 
moet onze directie nu haar personeel en bare 
medewerksters betalen, als men haar niet be-
taalt? Moet zij dan de tonnen en de salarissen  

maar uit den grond toeveren, omdat ons blad 
nu eenmaal geen kruidenier of slager is en 
dun geen levensmiddelen heeft geleverd? 

d*. Aan het huis venae dame in een len 
de deftigste wijken van onze stad wordt ehe 
eer kleine kwitantie gepresénteerd voor het 
leesabonnement van een coulant! De huisknecht 
die den incasseerder de deur opendoet, zegt:  
a lleen, hoor, die kwitantie presenteer ik 
mevrouw niets 

',Waarom dan niet?. vraagt de ineastwerde 
verwonderd, ,,Mevronw is dit bedrag toch 
schuldig*. 

',Kan best waar wezen, herneemt de huis-
knecht, oneer ik bedank je*stichtelijk am er. 
mee naar binnen te gaan, want dat zou m ij 
Mijn baantje konten. Ik heb vanmorgen  al 
drie maal een uitbrander vafi mevrouw gehad, 
omdat ik met een kwitantie binnen kwam en 
de laatste keer heeft mevrouw gezegd: Hein, 
nu waarschuw ik je voor 't laatst; als je .nu 
nog éénmaal met een kwitantie binnen komt 
vuur de oorlog gedaan is, dan ga jij met de 
kwitantie op staanden voet mijn huis uit, 
versta je?!* 

-te' 2,t,g...t, -dat - dr-inanneerder 
met ledige handen terug kwam. 

Wij vragen: is dat niet moordend voor de 
betreffende courant? 

4*. Een reiziger van eene bekende firma hier 
. ter stede doet als kwitantielooper dier ' firma 

dienst, omdat reizen door de mobilisatie on-
mogelijk is, Hij, een zeer net mans, krijgt de 
opdracht van zijn chef om even met eene 
kwintantie van ruim twintig gulden naar een 
der allerhoogste rijksambtenaren te gaan, waar 
de firma geen ',gewonen* kwitantielooper naar 
toe durft zenden. 

De echtgenoote van den zéér hopgen rijks-
ambtenaar komt met de kwitantie, die de 
dienstbode haar gepresenteerd heeft, zelf aan 
de deur en .zegt tegen den reiziger-kwitantie-
looper met een duisterende stem run den 
oorlog terug koten, mijnheer, ma ar hieraan 
mag vooral geen vue htba a rh ei d ge-
geven 'worden!* 

Kan het sterker? vragen wij. Waar moet 
het heen, als er til wordt voorgegaan door 
hen, die een voorbeeld van hulpvaardigheid 
moesten zijn? 

De door ons hier geschetste voorvallen zijn 
kis torise h, wij kunnen er voor instaan. 
Zij zijn waar, maar zijn ze niet tevens diep 
treurig? 

• Een wade' zede. 
De eeuwen door, evenlang als de doodstraf 

bestond, is het gebruik geweest, dat de ter 
dood veroordeelde begenadigd werd, wanneer 
een maagd verklaarde hem te willen huwen. 
Daar het gebruik. tegelijkertijd meebracht, dat 
de ter dood veroordeeling een huwelijk ontbond, 
was er, dus kans op redding, zoowel voor ge-
huwde els ongehuwde mannen. 

Toch lezen we oiterat zelden, dat de maagden 
van dit, haar prerogatief van barmhartigheid, 
hebben gebruik gemaakt, iets, wat wel' te be-
grijpen is. 

Van- één geval echter maakt de geschiedenis 
uitvoerig gewag.. Het betrof hier een - zeer 
schonere en kloekgebouwde jongeling, die den 
28** Juni 1598 te Utrecht opgehangen zou 
worden. liet zal wel zijn groote schoonheid 
zijn geweest, die hem het geluk te beurt deed 
vallen, dat voor minder door de natuur be- 
deelden onbereikbaar' was. , . 

De jonge man woonde ',buiten "de Weerd* 
in Utrecht en, ondanks dat hij vele halsmis-
daden op het geweten had, als nuloorden en 
brandstichtingen, waren de bevankera_ van die 

".-"anVITurt 'hem toch Mei ganind ea trachtten 
op alle mogelijke manieren gratie voor hem 
te verkrijgen. Al hun pogingen faalden echter 
en op het Vreeburg werd allee tot de straf-
oefening in gereedheid gebracht,. De galg staat 
klaar — de ladder rust er reeds tegen. De 
misdadiger, gebonden, den strop om den hals, 
zal den ladder beklimmen. 

Maar zijn huren hebben hem in zijn nood 
niet vergeten. 

Daar klinkt gejuich en een waarschuwend 
geroep om nog te wachten — daar drommen 
de buiten-de-Weerdhewoners aan en voeren in 
hun midden een-achttienjarig meisje, dat men 
ijlings een kram in de haren heeft gevlochten. 
Daar staat de maagd en verklaart, den mis-
dadiger te willen huwen. 

7moals het verder behoorde, geschiedde bet. 
liet huwelijk werd op staanden voet voltrokken. 
De geestelijke, die daarnet den veroordeelde 
de absolutie had geschonken, zegende thans 
het huwelijk in. De Ihenigte, die daareven 
plechtig den doodszang had doen weerklinken, 
stemde thans opgewekt mede in het bruilofts. 
lied. En het meisje voerde haar bruigom mee, 
weg van de plaats des doods. 

Als we slechts wisten, hoe 't nu verder was. 
Doch dat schijnt Clio minder te kunnen schelen 
dan ons. Althann, zij vermeldt het niet. 

ADVERTENTIELA. 

ms'Immag s-Gravenhatc, Laan v. lieerderroart 23. 
De gesloten leeningen hebben voornainetik tot onderpand onverdeelde 

,slat schappen eo hypothecaire groenen. ttt poloomecbappen wordt het 
eventuoole risico aan dia voort van leeningeu verbonden, door eene ver. 
',kering gedekt, rersvol ba  ares,.en tot zekerheid strekt en het onderpand 

de aeompralieNkheid zeowel van don hypoibieniroo aohnideuaar als van 
den bypotherniren achublei,eher. 
Jaarverslag en prospectus worden op aanvraag toegezonden. 
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PRIJS DEll ADVERTENTIEN: 

Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer r o.2e. 
azen t e letters worden  .asar tJaateeinaalak_ 
berekend. Bij abonnement belawrrijke korting. 

hl' ui leun, die tm gevelde der utili-
satie ijl betuttel' essteadigiades verten. 
Er aal, ona knip te verleeneat, 

geld, reel geld ...Mg zijn. Uitgever, 
adverteerderas en lezeressen' vaal dit 
blad k ler samenwerken. 

Wij hebben bededen. atiolang de 
mobilisatie van oma leger duurt. 
KO pOt. van de ontvangsten der ad• 
vertentign van dit blad aan Comité's 
tot het verieenen van steun aan b, 
hoeftigen af te %taan. 

Daar wij een Midi* groot aantal 
abonede's hebben, kunnen adver. 
teerdere zeteer zijn, dat kolonie ad-
tertentiën door aam groot en bad-
tengeetean Isoopkrooktig ~bliek 
geleste= nullen werden en dat dit 
publiek. na het weet, dat de adver-
tentiën In ons blad den behoeftigen 
ten goede komen, er bij  
attentie aan aal wijden. 

Wij verzoeken onze lezeressen, aan 
de adverteerende firma's daadwerke-
lijk te doen blijken, dat :tij hun neon 
op hangen prij., stellen: als onze 
dames titans bil voorkeur bij onze 
adverteerder. knopen, kost haar 
dat niet. extra's EN ZIJ DOEN EEN 
EDEL WERK. 

Or flip octie ra ka 
Vromrenkroniel.". 

De gewonden In de oorlogen 
van Napoléon. 

• liet is in alle oorlogen van de laatste 
tijden — de Ituesisch•Japansche, de Boeren-
oorlog, de Balkankrijg — als een feit gecon-
stateerd, dat er veel minder doodelijk ge-
wonden uf zeer zwaar gekwetsten waren dan 
vroeger. De oorzaak daarvan is, dat de tegen-
woordige kogels minder wreede wonden makea 
en ook, dat de gevechten met het blanke 
zwaard, waarbij de slagen zoo vreeselijk zijn, 
zeldzamer zijn geworden. 
."--Eu,s..1.aarbij moet titelt dan nog voegen de 
ontz.aggelijke vooruitgang, dit er heeft plaats 
gehad in de verzorging der gewonden, in de 
organisatie van den geneeskundigen en sani-
taire° dienst, — de prachtige verbeteringen 
op chirurgisch gebied, liet gebruik van ver-
doovende middelen, dir op het oogenblik der 
operatie de pijn verminderen of verdooven. 

Feuilleton. 
25) 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duikelt van A. (kamt K Lat'sto1NN. 

verboden-. 

„Mevrouw, n spreekt in raadsels," zeil. graaf 
Klinter. 

„Ik kleine gravin, waaraan u dag en nacht 
denkt, is toch niet blind voor uw- hoedanig. 
heden." 

Graaf Klister wee zoo getroffen, dat zijn 
paard een zijsprong maakte. 

. Mevrouw (Boem lachte. 
„Die pijl heeft doel getroffen," meende zij; 

—niet alleen de ruiter maar zelfs het paard 
is geschrokken. 1 toch laat ik u niet langer in 
spanning houden als noodig is en u allen 
verklaren. I.  weet toch, dat de heek wereld 
slechts een groot dorp ia. Toen n in llerlijii 
waart en met de kleine gravin Rother zoo 
dikwijls tezamen betaamt als  maar mogelijk 
tas, werd u door een vriendin van mij, die 
ook met de kleine Rother bekend is, gade-
geslagen en men heeft mij verteld, dat it de 
kleine -gravin op leven eo dood hot hof mankt." 

Graaf klinter we. vuurrood geworden. 
„Mevrouw" geide itij „I hebt mij 0:0: oer. 

rast, dat ik waarlijk niet weet, wat te rot-
woorden. Ik moet alleen protest aanteckenen 
tegen de uitdrukking „op leven en dood." 
Ik kan niet ontkennen, dat gravin Ro.lier 
mij in hoor mate belang inboezemt, era dat 
ik reel met haar santen geneest hen: nam 
't hortetalten heb ik haar niet gedaan." 

„Krt •aaturte niet I."' aei stram. 'dover. 

0, die slagvelden ven voorheen, toen men 
de zegeningen der chirurgie nog niet bende, 
toen de soldaten wederkeerig de gelofte af-
legden elkander in geval Van zware verwonding 
te zullen afmaken  Ambroise Pan,, die 
de vader der fransehe chirurgie wordt genoemd 
hij was de eerste die het af binden der aderen 

in de plaats stelde van het torechroeien) ver-
telt in zijne nagelaten geschriften, hoe hij eens 
ce» gewonden soldaat redde, juist pp het 
°ogenblik toen diens kameraad hem den ge-
nadeslag non geven. Ilij had het gehik dezen 
aan den dood ontsnapte in. bet levert te be-
houden en daar hij even vroom was als be-
arbeiden, zeide hij: .1k verbond hem en de 
lieer genas hem.* .... 

liet was eerst na den K rimoorlog , dat men 
gebruik ging maken van verdoovende midde-
len, — wat men voor dien tijd op de slag-
velde zag, was soms afgri~naar ook 
werd er met bewonderenswatutP7 heldenmoed 
geleden en verduurd. 

In dien tijd teerden de gewonden niet naar 
de ambulance vervoerd; men opereerde op het 
terrein van den strijd en WO snel mogelijk; 
jet twee minuten tijds zette men een been af, 
oLigerd een arm weggenomen. Met die snelle 
behandeling had men een tweeledig doel op 
het oog: het vreeselijke lijden, dat den 
patient uitputte en Item in doodsgevaar bracht, 
te verkorten; de bloeding, die hem eveneens 
groot gevaar deed loopgin, te stelpen. Wanneer 
men zich voorstelt, dat zulke ernstige operaties 
zelfs onder het vuur ven den vijand plaats 
hadden, dan zal men ziel' een denkbeeld 
kunnen maken van de koelbloedigheid waar-
van in chirurg im patient het bewijs gaven. 

Tallooze staaltjes daarvan zijn door oog-
getuigen opgeteekend en daardoor bewaard ge-
bleven. Zoo vertelt o.a. de chef van den 
geitemkundigen dienst in het leger van Napoleon, 
de baron de Larrey er een menigte in zijn 
werk: Campagnes et Voyeges. Benige daarvan 
mogen hier volgen. 

De generaal Dementi] onderging de ananu- -
statie van een been, tereij1 hij een pijp rookte. 
Toen liet werk was voltooid, zeide hij 9Ziezoo, 
dat is goed, — het ding hinderde me!. 

Bij Saint-Jean d' Acre, werd de generaal 
Arvighi, later hertog van Padna door een 
splint neergeworpen. De halsslagader was door-
gesneden. Een von zijn kanonniers steekt zonder 
bedenken een vinger in de wand om het bloed 
tegen te houden, hetgeen ook gelukt, doordat 

„I' behoeft toch »iet te aarzelen en te vreezen, 
dat ti een blauwtje zult kopen." 

„I.  vergeet één ding, mevrouw" zeide 
Ilona Klinker niet zonder bitterheid, „ik ben 
k re tt pel !" 

„In de eerste plaats is dit niet zoo erg" 
meende mevrouw (dover, „en in de tweede 
plaats is zooiets voor een vrouw die lief heeft, 
geen beletsel. Ik geloof, dat in zulke gevallen 
een vrouw veel dieper en melder voelt dan 
een mam" 

„Zonder twijfel zijn de geviwlens van de 
vrouw in die gevallen dieper en zachter dan 
hij den man. Maar ik wil geen medelijden; 
ik ben bang voor medelijden. Ik heb wat 
andere gehoopt." 

„I: wilt liefde", antwoordde mevrouw fl lover. 
„Waarom zou die niet nw deel worden 19 
de liefde, dip. uit medetijden ontstaat, tams 
minderwaardig 'c" 

„Voor mij wel, mevrouw. Ik geloof, dat 
die liefde geen stand houdt. Ik voor mij heli 
altijd hoeren vertellei, dat de vrouw tegen 
den man moet opzien, dat zij hem moet 
bewonderen. Daarop kan ik, omdat ik kreupel 
ben, geen aanspraak maken. Kan iemand ziek 
een lammen held denken I." 

„Wees toch niet zoo bitter, graaf Klinkt 
In de mte, plaats kan men zich zoo lets 
heel goed denken; 'daarbij komt, dat niet alle 
mannen helden behoeven te zijn. I let be een 
dnaling, wanneer men meent, dat de vrouwen 
haar liefde alleen aan helden schenken. Wan-
neer de vrouwen slim zijn, gaan ze zelfs de 
helden uit den weg; die ierbeelden zich te 
teel. t ;doof mij, wanneer ik ta die dingen 
am. ik ben ren oude vrouw, die ervaring 
heeft." 

„Meerwan, u zult nel neer beweert., dal  

zich waamckijnlijk een klonter heeft gevormd. 
Ton larrey verschijnt, heeft het bloeden op-
gehouden, de ader wordt afgebonden, de ge-
wonde naar de ambulance gedragen, waar hij 
herstelt. 

De generaal Jean !Inpikte Albert, krijgt 
bij het overtrekken der Ikre,sina een kogel 
in het hoofd. Ilij stort neer en men helpt 
hem op de !dente zelf zoo. goed en zoo kwaad 
als het gaat. Als het verband iff gelegd, her-
neemt hij oogenblikkelijk het bevel over de 
brigade. 

In 1813 stoot generaal }kimmen, hij lianen 
- tegen een jong officier, die ligt te delingen. 

Hij herkent zijn zoon, neemt hem op den rug 
en draagt hem naar de ambulance. De jongen 
heeft aehttion Wonden! Maar /Ik geheele leger 
gelooft dat larrey wonderen kan verrichten, —
en de vader twijfelt dan ook niet of zijn zoon 
zal genezen! Larrey gaat aan het werk. Ilij 
begint met den gewonde een arm en been te 
amputeeren, maar, — helaas, hij heeft geen 
linnen meer om te verbinden! Hij gebruikt 
.zijn eigen hemd, zijn das, lappen van de 
kleeren der doode soldaten — en de jonge 
officier doorstaat alles, zonder dat men hem 
ook maar t;I'n klacht hoort uiten. 

In Egypte wordt den generaal -Sine de-
rechter knie door een kogel verbrijzeld. Nadat 
hij op het slagveld de amputatie heeft onder. 
gaan, zal men hem naar de ambulance ver-
voeren, maar plotseling hoort men roepen 

Daar zijn de Engelschen!« 
larrey is alleen met den gekwetste. Vlak 

hij is een greppel met dichte kapperstruiken 
omzoomd. Larrey neemt den geamputeenle op 
en laat zich met hem in dien greppel glijden. 
De Engelsehe cavalerie passeert. Nu gaat hij 
rustig met liet verbinden voort en vraagt dan 
of Nair moed heeft. En als dem• dell tot alles 
bereid verklaart, laadt hij hem op den rug en 
steeds kruipende, en zich verbergende brengt 
hij den generaal naar .11esandriff, waar hij 
het geluk heeft geheel te hemelbol. 

.Zie«, zegt het Journal de Bruxelles, 
waaraan ik deze bijzonderheden ontleen, ,zie, 
zulke herinneringen zijn hartverheffend en 
bemoedigend, want geloof het vrij, het me 
dezer oude grognone van Napoleon is eng niet 
uitgestorven en ook het belgisehe leger kan 
op nakomelingen van datzelfde ras wijzen.... 

En het belgische -niet alleen, zou ik hier 
bij willen voegen, en als voorbeeld noem ik 
slechts dien duitschen bevelhebber voor Luik, 

ik liet gesprek op zijpaden leid; maar ik 
moet weer protest aanteekenen tegen uwe 
bewering, dat u een oude vrouw bent." 

In het volgende °ogenblik gebeurde zoo 
iels zonderlinge, dat' graaf K heter gehit' en 
al verba.' was:  

Mevrouw Il lover begon plotseling te %venen. 
'twee grote tranen biggelden langs baar 
wangen, en zij begon zoo te snikken, dat 
baar 'meed onrustig werd: 

„Mevrouw!" riep graaf h bitter geheel ont-
steld. „Wat is er gebeurd? Ik heli toch gel.» 
•,e111,1111 aan uw tranen 

Ilarlmra schudde heftig van 'fee». 
„I" hebt mij naar mijn aangelegenheden 

gevraagd en• ik heb mij in vertrouwen geuit. 
Kunt n mij niet zeggen, wat u dopkt'" 

Alevrnuw ;lover streed moedig met haar 
tranen en zei dan; 

, wat zijn de mannen d,111.1 Eend 
zaten zij ons de revolver op de borst en 
sommeer WO ons dat niet laten welgevallen, 
richten zij liet wapen op zichzelf." 

En wederom weende mevrouw Blower, dat 
het graaf Klister door het hart sneed_ 

Hij legreep, dat iedere- tegenspraak op dit 
°ogenblik nutteloos weu. Ilij kon er hij baar 
ook niet op aan dringen, een geheim prijs 
te geven t, dat haar klnarldijkelijk :maar drukte 
en dat haar binnenste in de heeigste beroering 
bracht. Daarom bleef hij elrellts zwijgend 
haan haar rijden. 

Inmiddels bereikte men het park van 
I vershiden. 

Mevrouw 1.1.1.r hield haar paard in e» 
daagde haar tranen. Zij stak haar zakdoek 
an den aijeak aan haar sjanker en reikte 
haar hryieleidsr de hand. 

brio mij arak genen. in wo toestand  

wieu de beide dijen werden dminwhoten en 
die, in een rolstoel gezeten, zijn dienst voort• 
zette 

Maar behalve , dat al zulke Imriunrringeu 
en deden Van onvvrschrokkenheid en Illie- 
beersching tot bewondering 'stemmen, doen zij 
ook in hooge mate de zegeningen van het 
Ronde Kruim waarikeren , en men kan niet 
genoeg, ieder in eigen kring tm ieder naar 
vermogen med.w erken ,,,,, dat Ronde Erni-
groot MI sterk .11 krachtig le maken! 

Cursussen 700f Hulpverpleegsters. 
Nu hier in den I laag verschillende cursussen 

voor hulpverpleegsters zijn geopend, achten 
wij het niet overbodig, mede te deelra, wat 
de oud-verpleegster J. 1'. van lansehnt I Iti• 
breekt in een ingezonden stuk in e Ilet*Vailer-
land« tegen hulpverpleegsters, die in vIiIr 
korten tijd afgericht moeten werden, aanvoert. 
e lk weet, dat ik vele menschen zal indispo-
neeren door hetgeen ik ga schrijven«, zegt 
zij, edoch de nuk is m. i. te ernstig en neemt 
te groote afinetingen aan om er langer over 
te mogen zwijgen." 
-- Wij- gelooven , -dat mejuffrouw v. I.. II. de 
zaak wel wat ill te zwart afschildert en uit 
liet oog verliest, dat liet betere dikwijls ver-
keerdelijk de vijand van het goede is, maar 
.... wij zijn tot nordeelen niet bevoegd en 
nemen gil hier op , wat de schrijfster von: het 
ingezonden artikel tegen de verpleging door 
zoo ren-here-drie gevormde verpleegsters aan. 
voert. 

.Door st ie worden de cursussen gegeien :- 
Door doctoren eit verpleegstem, maar mik 
door mengeken, die zich daartoe liesawgil 
achten ei kid en alleen omdat lij zelf  7. 11 00.  
curette m maakten. Zeik een geval is mij 
persoonlij bekend.  

Wat w rdt er geleerd? Ilet leerplan , iiiii 
een groot 'woord te gebruiken, zal wel ovi•ral 
verschillen, 'naar enkele punten molen, ijzen 
allen en wel- verbinden en pols voelen. Ik 
zou nu willen vragen of al die vrouwen, 
die cursussen volgen, werkelijk in dl' 1111,11ke 
zijn, dat een serieus dokter of verpleigst:r 
haar het verbinden van een gewonde dillen 
toevertrouwen? Ikgrijpen zij niet, dat waar 
zij absoluut uni, afweten van eltintrgische 
reinheid, het een imvergeetlijki. Meid nare 
van de verantwoordelijke persoon haar Int 

van opa•inding en verwarring verkeerend , die 
mij helaas door de omstandigheden en bel 
lat is opgedrongen. .\ , ik bad 11i1111114, 
1...1 deuken, nog eenmaal voor zin rrn 
dileinna te moeten konten. Ik ver,ork 01111111 
discretie en reken op uw wriendsrhap ru in. 
stilzwijgen. I zult bij grlrgenhrid ook ier. 
muilen, wat de oorzaak van mijn leed ; 
Alven no niet, uu niet. lig no kern, alsje-
blieft De. 1:lensde-n bij mij thuis zullen 
inch wil klonten bespeuren , dat ik 
Ils en a tr zij zien , dat u mij !bijbrengt . 
zonden er ~mlig praatjes ontstaan. kl rh ,1111 
gaan finaalst ren, dat er ilISSiltd-11 Ons ie,. 111:I 
voorgevallen. Blijf mijn vriend. graaf k lno,. 
Ik zal • na vriendschap en o tt hulp n, de 
volgende dagen wellieht zeer Ltbwien. Ik 
IA, hier geen vriendin het ligt 
aan mijn heerselmtelttig ru zell,,, tancig karakter, 
dat de dames zich niet tot mij tuttige:ruk k..11 
voelen. Ik heli geen vriendin• tegen wie ik 
mij kan uitspreken en de oude geheimraad, 
wier ik mijn volle Ver1.1111.,, zaan k1,11111.11 
•,11.11ClIkell, ie er niet le.vendien V.011  bij mij 
in dit geval ook nut kwinten helpen. been ,  
vooral hij hm-Innaai niet 

Tin morgen , graaf klit ter. %lorgen v roei: 
dos neoteen-nous hier in Iteeshofen 1011 te 
gaan rijden. Wellicht n we morgen den 
laatsten 1‘ ndel rit. tiet i. mogelijk,  dat d 
ook op rei, ga, inis,elneo, 1,  dal de ',v.h. 
oplos,ing." 

klinkt kante Itarb.araauageerbiediger 
dan veeeer rijn oog., straalde 
een zoo • hartelijk medelijd,., Jat OM, reinst 
Ginter Item Oog eens toektokle • d, oren. haat 
tweed in 'oog te ariteir- 

. \t „alt sersolsal. 
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aanlegge» van n verband toe te vertrouwen? 
Beseffen •zij bovendien niet. dat liet verbinden 
van een gezond iemand, wat zij op den 
eursus leerden, geheel iets anders dan het 
verbinden van een gewonde. voor wie elke 
onhandige aanraking een ntarteling is, voor 
wie elke om min:tango, onwetende beweging 
gevaarlijk kan zijne Wat het voelen van den 
pols heir. 00k op dat punt mag geen 

• dokter of verpleegster het werk Lt. een leek 
overlaten. Indien de zuster. die aan het hoofd 
komt van een zaal, aan de helpster opdraagt 
de polsen te voelen, dan moet zij ;.r het 
werk zelf neer meedoe» Of zij begaat een 

hoogst af keirmimaaardige. lichtzinnige daad. 
Iemand. die zoo'n cursus meemaakt 

wet' mie ik de hen, aren daaraan verbonden . 
Insprak . reide mij: ,,,ja maar er wordt ons 
sdeeds si eer gezegd , dat wij niets kennen en 

kunnen,. lets meer onlogisch. kan ik mij end 
voorstellen dan de másrhen wat te leer. 

• en hen ,Ion ie zegegin: 1.  weet niets, her 
geleenle heeft prartische wamde noen voor 
mij, nerts voor u. 

Zij, die -deoe eursassen volgen, hebben de 
illusie, dat zij zullen gaan wegleg. en zij 
zullen teleurgesteld of beleedigd rijn wanneer 

haar het werk, waarvoor zij 'zwin aangeboden 
liebleim en waarvoor zij meenen door liet 
volgen van dien enten, te zijn opgeleid, niet 
toevertrouwd wordt. 

Ten slotte de vraag hoe lang duurt die 
liursus'f Mezen winter heeft de Vereeniging 
Nosokomon herhaalde malen in de dagbladen 
geprotesteerd tegen de cursussen voor helpsters 
van het Itoode K rein, waarvan liet practische 
deel timer het werken in een eldrurgisehe 
kliniek gedurende 30 halve dagen omvatte. 
Nu woeden In, in Amsterdam en het zal 
elders niet veel langer zijn euraussen ,gegeven 
in eerste hulp, die I /, uur per dag gedurende 
el dagen duren, dus in 9 uur worden de eerste 
beginselen der ziekenverpleging geleerd!! 

Ik zou willen vragen,. hoe het publiek er 
over zon denken, indien een cursus van b.v. 
I, uur werd gegeven voor het opleiden van 
medische helpers van het Hemde Kruis, menschen 
aan wie b.v. de petite chirurgie en de be-
handeling van lichte interne gevallen uitge-
dragen wordt. Ik geloof er zou een storm van 
verontwaardiging opgaan indien de behandeling 
van zieken en gewonden aan een dergelijke
groep mensenren,zelfs al werkte» zij onder 
~rente van doctor., werd opgedragen. Welnu 
het is even erg de verpleging van zieken en 
gewonden aan die in 9 uur opgeleideldparers 
ook maar gedeeltelijk en onder contente van 
verpleegsters op te dragen. 

Ik wil niets tekort doen aan den mooien 
drang tot helpen. die zoo velen leidt tot het 
volgen van deze cursussen ; liet spontaan dien 
tot werken van onze vrouwen, dat wij in 
Amsterdam zoo in zijn vollen omvang hebben 
bieren kennen; heeft mijn diepe bewondering, 
doch ik zou willen, dat die zoo vrijwillig 
aangeboden hulp op een wijze werd gebruikt, 
dat er het grootsehe titanische not van ver-
kregen werd. 

Iaat toen al die vrouwen geen cursu,,en • 
meer geven, naar zij een schijntje van si aarde-
loom. kennis van krijgen., doch er liever er 
op wijzen en haar leeres hoe zij de verplergste 
onschatbare diensten kunnen bewijzen door 
het eenvoudige hnishoudelijke werk op de zaten 
geheel voor haar rekening te nemen, dos het 
schoonhouden en dweilen der alen, bet urhoon-
maken van alle voorwerpen voor ziekenver-
pleging. het afwassenen van kopjes en borden, 
het nitdcelen van eren, het uit wassenon en 

maken van verband, etui, tij moeten welen 
dat de directe verpleging in banden moet 
blijven van hen, die voor Met zou verantwoor-
delijk werk door een langdurige opleiding in 
ern ziekenhuis bekwaam gemaakt zijn en aan 
wie de doctoren het in vol vertrouwen kunnen 
verlaten. 

Ik geloof, dat men op deze wijze aan velen 
een teleuraelling zal besparen en dar Men, 
en dat is wel liet allervoornamnste, de zieken 
en gewonden zal behoeden voor de gevaren, 
dir kunnen smots- loeien uit hein verzorging 
door ter zake absoluut onkundig personeel. 

IETS OVER KANT. 
111 eellcad die buitenlad--he imijnt,-
. len, waarin de correspolid.tic tussen. re- 
dactie en ad altijd een gruote plaats 
inneem trof iktihnlang, deze vraag aan: a lbe 
met kun kant eigenlijk wel zijn ?e, <11 ik heb  

toen gedacht, dat een antwoord op deze vraag, 
misschien ook 'onze lezeressen wel zonde in-
tere.eeren. 

Ja, hoe -mul kan. kant eigenlijk wel zijn? 
Misschien is bare broosheid de normaak, dat 

men kant niet eerder vermeld vindt, dan ten 
tijde der Egyptenaren, of liet Anti moeten zijn 
in • het Oude-Testament, waar ',arob reed, 
spreekt van cene goede borduurster. )laar 
China b.v. waar toch Vele neowen voor Chris-
tin: het kunst-handwerk al zulk reale volmaakt-
heid larf, wordt geen enkel spoor van kant-
weefsel gevoeden. i'it de graven van liet oude 
Egypte rijn eetster -Keu-adelt te voorschijn ge-
bracht, waarvan de ~Men zijn bewerkt en 
gevlochten, tot nat men primitieve kant zon 
kennen noemen: En evenzo,' ziet men bij 
sommige van de ( -optische Imnlintrwerken op 
geregelde afstanden draden uitgetrokken en 
door gekleurde ;vollen vervangen, hetgeen een 
grove, maar zeer sprekende teekening <leed 

_ontstaan. )laar op kant. zonale wij die nu 
begrijpen, geleken deze overblijfselen nog 
niet : welkan men dat ',eggen van de goud-
en zilverkanten va» zeer emivoudig patroon. 
die in de graven van die renet,  en Etrurié 
werden teraggevonden mr nok van die, welke 
ni kle Middeleeuwen dienden tint liet versieren 
van kerkgewaden. 

Voor zoover is na te gaan, heeft de eerste 
poging om kant te maken hierin bestaan, dat 
men hij liet borduren op linnen, de stof achter 
de versiering wegknipte --• waarschijnlijk met 
de bedoeling om eenigszins aan het kille en 
zware dier stof to eennet te komen. Dit is 
de zoogelmamde Point-eo la lid. Een andere 
methode was om de draden uit de stof weg 

te knippen en de aides verkregen openingen 
met fantasie-steken in te vullen. Deze bewer-
king heette La ei s. I /oor steeds meer draden 
weg te nemen en de • stof daarna over een op 
perkament aangebracht patroon te spannen werd, 
geheel zonder ondergrond, een nieuw weefsel 
vervaardigd, — men arbeidde op niets, met 
de plint van de naald in liet ledige; vandaar 
de naam: l' un to in Aria. l'ht dit werk 
groeide langzamerhand de Keticelli, de 
eerste kant, waarmede men de tot dusverre 
geheel gladde Itr~n manchetten ging ver-
sieren. Zij werd-7oornamelijk in de klooster, 
vervaardigd en was een bron van inkomsten, 
want de smaak voor kant breidde zich onge-
loofelijk snel over alle landen uit. De nauren 
onderwezen ook de wereldlijke dames in de 
kunst en _streefden steeds naar verfijning en 
volmaking. Zoo zijn heel wat kerkgevraden , 
altaar- en doopvoiftkleeden-;•tilder de ijverige 
vingers der patrische dames van vroeger eeuwen 
ontstaan, ren de kerken ten geseltenke ge-
gevel, waar zij dankbaar aanvaard en al, 
kostbare schatten in de sacristie Werden be-
waard. 

Vlaanderen en Italiii hebben elkander lang 
dei uursprong der kant bet/tint en beiden 
bezitten taltijke legenden om hunne bewering 
te staven. Ilet is evenwel uitgemaakt <lat de 
prachtige keuen, als Point de V ti n ise 
bekend, langzamerhand uit .de ont- 
stonden. De in verschillende museums be-
waarde patruembneken kwamen dan ook alle 
uit Venetiii; kunstenaars van naam achtten 
liet niet beneden ziele oen met eigen hand 
zulke patronen te ontwerpen. 

Bijzonder gemeld waren die va» Frederigo 
Vinciolos , eelt handig Vimetiaan die, be- 
halve een groot talent , veel koopmansgeest 
toonde te bezitten en zelfs met Catharina van 
Mddicis zaken deed. koningin Catharina was 
de toottgeetkter oemodegebied en huid zelve 
o, a, een kanten kraag met uiige:schulpte hoeken 
uitgevonden, die niemand ander, dan lignor 

ineiolos mocht laten vervaardigen tm in den 
handel brengen; er werd zelfs beweerd, dat 
de koningin daarbij van den Venetiann lorre 
pertientejbedongen had! Dit is dezelfde kraag 
die nu weder zoo en vogue is. 

De voornaamste kenmerken van de Point 
d e V'e n ise zijn •.• liet cord.net  in festonsteek, 
dat alle figuren omlijnt, dunner of dikker in 
overeenstemming neet den stijl Van het pats., 
de drukke versiering van dat cordonnet zelve 
<le verwonderlijke verscheidenheid der vulsels 
•il •de eigenaardige als sterretjes bewerkte 
brides. liet patroon, dat oorspronkelijk eetne 
eenvoudige meetkunstige lignnraan, evolueerde 
tot bloemen en bladen in Renaissance-stijl en 
de< algemeene benaming voor de kanten uit 
liet bloei-tijdperk in dan ook l'a n hl t ag li aio 

f dia mi. 
Door de llediet up franschen bodem over- 

gebracht hadden deze kantwerken, waarvan 
het ingewikkelde patroon niet onuitputtelijk 
geduld steekje voor steekje werd uitgevoerd, 
terstond het grootste succes; — en — bet 
was niet door de dame, zooals men allicht 
zon denken , maar door den invloed tier heergin, 
dat de kant zulk een overwegende plaats in 
het toilet ging innemen. llen,droeg kanten 
als jabots. als eravatea , 'als lubben en man-
chetten, kanten rozetten aan kousenbanden 
en up salonseltuaten , kanten belegsels op 
broeken kaplaarzen; hatulsehntmen en hoeden. 
Ilet uitzet van een edaman int die dagen 
kostte vrij wel evenveel als dat eener dame, 
en heit waren vooral de kolossale manchetten 
(naar men in de mode gebracht door 
weinig eeruptilense jongelui , die aan de speel-
tafel de kaarten in de wijde plooit.. lieten 
'verdwijn.) dat zoowel door dames als luwen 
ellOrIne S0111 riten werden 'testeert. ' 

In een nota voor de garderobe van den 
herlog dr Petithièvre komen b.v  de volgende 
posten voor: 

el kaut emir kraag 011 manchetten aan 
een nachthemd  520 Pond. 

el gijlt, von r nat-hij:tintte  247 
hfi in de raérnoirek Valt den hertog van 

I mynes staat opgeteekend dat een sprei va 
point d'Angleterre voor zij ne mlitgenoote

n  

30.111/11 franc, heeft gekost. 
Misschien heeft die sprei moeten dienen 

voor liet praalbed, naam, de fransehe dames 
na eerre bevalling kraambezoeken ontvingen. 
Dat was mie gelegenheid bij uitnemendheid 
om de grootste weelde aan kanten ten toon 
te spreiden, die -dan ruimschoots bewonderd 
en bepraat werden. 

lk heb een bezoek gebracht aan de her-
togin de tiend., schrijft madame de enicy 
in 'hare souvenirs, e  zij .ontving mij op haar 
praalbed , — ik schat liet garnituur valt hare 
lakens en kussens wel op 40,1100 kronen.,  
E» toen in 1739 de oudste dochter van 
Lodewijk XV huwde met- den infant van 
Npanje, besteedeligij (l25.0iiii francs voor de 

kant van haar nazet. . 
1111 de groene verspreiding der V e nis e in 

Frankrijk was het natuurlijk, dat de frannehe 
geest invloed op de tmkening uitoefende. De., 
werd looier én eleganter, maar niet eerder 
dan onder Lodewijk X IV werd in land 
'zelf met kantmakeo begonnen. Ilet Was Col-
bert, die daartoe het eerst pogingen aanwendde. 
De sluwe minister zag met groote bezorgdheid 
hoe -steeds. grooter geldsorrKen e am 
gingen en beproefde toen de beste werksters 
van de Venetiaansehe scholen door omkooping 
naar Frankrijk te lokken. Daarin slaagde hij 
boven verwachting. Dertig vrouwen en meisjes 
kwamen over en vestigden ziele in de buurt 
van Alenlion, waar .  zij haar kunst gingen 
uitoefenen en de bevolking daarin onderwezen. 
Binnen enkele jaren hielden ziel, luim vrouwe» 
met kantmaken bezig en in 11173 kon Colbert 
aan den franselien gezant te Venetië schrijven :t 
a De kanten kraag en relief, dien gij vrij• 
deedt toekomen, helt ik ontvangen; ik vind 
dien zeer mooi, maar ik kan u verzekeren 
dat er thans in het Koninkrijk even mooi 
werk wordt gemaakt.,  

Nit werd k" enetie op haar beurt ongerust 
over de geduchte mededingster, die zij had 
gekregen het liet ziel, aanzien, dat weldra 
de vorstelijke bestellingen -van liet fransehe 
'hof geheel zonden uitblijven. Daarom vaardigde 
de republiek eeg -decreet uit, waarbij aan de 
kantwerksters werd bevolen terug te keeres; 
bleven zij in gebreke, dan YAM een harer 
naaste familieleden met levenslange gevangenis 
woeden gestraft. Ilad deze bedreiging geen 
invloed, clan zouden maatregelen worden ge-
troffen om de halsstarrige zelve ter dood te 
laten brengen! Voldeed zij echter aan liet 
hoog bevel, dan kon zij up' volledige ver-
giffenis rekenen en werd haar voor haar ge-
heide verdere leven goed betaald werk ver-
zekerd ! 

Ilet decreet wan barbaar/eh genoeg! Maar 
de kantindustrie in Frankrijk heeft het niet 
kunnen fnuiken. — 

1/e eerste naaldkant , die aldus onder 
koninklijke bescherming te .1Iention werd ge-
maakt werd op hevel van Lodewijk XIV 
Point de 1e ra nee gedoopt. Zij verschilde 
in geen enkel opzicht van de Venetia:11mile. 
De rijkdom der patronen, door de beste 
sithilders ontworpen, overtrof echter alles wat 
tot nu toe bestond: de invoering van wapens, 
krotten , ineimeltelijke figuren , 'zelfs portretten 
wiet een gevolg van de overheerst:bende per.  

soonlijkheid van den zonnekoning, — meestal 
waren dit symbolen van zijn luisteren macht. 

Maar na verloop van tijd begonnen de 
kantwerksters te vervreemden van de tradities 
der Venetiaansche school en ontwikkelden zij 
een eigen, veel luchtiger, duidelijk uitgesproken 
franschen stijl. Daartoe droeg veel hij bet 
gebruik Van de ragfijne uit Vlaanderen inge-
voerde linnen garens. Langzamerhand verdwenen 
ook de met picots versierde beiden, die op 
grillige, wijze de verschillende motieven aan 
elkander verbonden, om plaats te maken voor 
een ftind van regelmatige mazen. 

Waren 'deze in de aanvang nog zeer grot, 
men ging ze allengs fijner en fijner maken, 
totdat dan ook weldra de mans van de A I e »eo n-
aln. liet' type gold van de mooiste zeshoekige 
maas; die in Frankrijk of het buitenland ver-
vaardigd werd, 

De A len con is de eeltige kant, waar liet 
cartonnen, dat de motieven omlijst, over een 
paardeliaar in gefestonneerd; dit geeft haar 
die bijzondere duidelijkheid, die haar van 
andere kanten onderscheidt. liet verhaal wil, 
dat de weekste., toen zij eens voor een door 
den koning bestelden kraag geen mooi genUeg 
paardeltaar kouden vinden, van haar eigen 
haar gebroikain, ten einde een meesterstuk 
te kunnen scheppen. luie kraag werd met 2511 
gouden kronen betaald 

Jammer genoeg, — ik heb het, geloof ik, 
vroeger al eens verteld, — moet dit paardehaar-
juist de oorzaak zijn geweest, dat wemel 
kostbare A len.eont verloren is gegaan. Bij het 
Iva...schen toch kromp het inren, waardoor de 
kant scheurde. En wasetsen, veelvuldig wasschee 
War noodzakelijk in een tijd toen de snuiftabak 
zulke leelij ke gele vlekken op de kragen en 
jabots der markiezen achterliet V, S. 

Inkwartierbig bij Vegetariërs. 
lu het ,,Ilandelsblad• lezen wij liet volgende 

aangaande inkwartiering van militairen in een 
t egetariseh restaurant: 

Volgens de wet moet aan de ingekwartierde 
soldaten o.a per dag édimmal vleesch , viseh 
of spek verschaft woeden. Ilet toeval wilde, 
dat vier onzer militairen gevoed moesten woeden 
doorliet a vegetarisch restaurant.. Daar kregen 
zij.  geen van bovengenoemde 9111.011, wel boenen, 
degenen, enz. 

Volgens een der artikelen der inkwartie-
ringmet moet de maaltijd van een onder- 

en groenten of droge peulvruchten, en voorts 
in vleesgit, spek of visets en daarenboven 0.75 
KAL goed gebakken brood, tweemaal per dag 
thee of koffie en verder het noodige drink-
water. 

Zij gingen daarover klagen bij de politie, 
die heres-verbaal opmaakte en dit naar den 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie zond. 
Ileze zal dus te beslissen hebben, of er een 
vervolging zal kunnen worden ingesteld." 

's Nachts op den Gedempte.. 
Burgwal. 

Als het waar in, wat I. 1'. in een ingezonden 
stok in o liet Vaderland• schrijft over het 
nachtleven in oocieteiten e op den I ledematen 
Ilurgwal , meeoen wij, dat autoriteiten daar 
wel eens handelend mogen doen optreden. 

1. V. Mob, die voor ambtsbezigheden, ',nog 
al eens 'T nachts de straat op moet*, vertelt, 
hoe hij Zaterdagnacht om half drie den toestand 
er vond, in de volgende woorden: 

aten zee van licht, een file taxi-rijtuigen, 
muziek, gezang, gedans, drottkeinans ge-
schreeuw int de zuogenimende societeiten, daar-
buiten getrappel van paarden en geschreeuw 
vair koetsiers, daarna zag ik een stel dronken 
vrouwen en mannen schreeuwende int de 
zoodenaainde societeit komen, die de geheide 
straat in onrust brachten. Ik zag lacivoners 
dezer straat in hun nachtgewaad voor de ven-
stem staan, die door dit helseh weelde.lawaai 
natuurlijk in hun nachtrust gestoord werden 
en dit is begrijpelijk, daar ieder mensch in 
dezen benarder tijd, waarin men elk oogenblik 
de treurigste tijdingen te wachten is, opge-
wonden en nerveus is,. 

En dan vraagt t. P. ”Zonden van regeerings. 
w e ge, deze inrichtingen niet gesloten kunnen 
woeden die misbruik van licht maken, die 
mannen en V ouwen in de gelegenheid stellen 
grove nitgave te doen in een tijd, dat van 
hoogerhand zuinigheid en kalmte wordt aan-
bevolen ',. 

Deze woorden verdienen overdenking. 

Bloedarmoede en Bleekrecht 
welke de ilieeide ;dek tro en kwalen 

van tnehije, en vrouwen veeroor-
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on Kog dit to 101111 d« 
uhl in kbenitio isitandiniedie uit 

Er zal, om help te kent.ra verleen..., 
geld, veel geld voorlig zijn. Uitgever, 
adverteerder* en lezeressen van dit 
blad kunnen hier samenwerken. 

Wij hebben besloten, zoolawg de 
mobilisatie van ons leger deert, 
50 pOt. van de ontvangsten der ad-
vertentign van dit blad aan Comité's 
tot het verleende van stenn aan be-
hoeftigen af te staan. 

Daar wij een :ddr groot aantal 
abomade% hebben. kunnen adver- 
teerders  zijn, dat hunne ad- 
v ertentiën door een groot en MI. 
temmrom koopkrachtig peblieb 
gelezen zullen woeden en dit  dit 
publiek. nu  het weet, dat de saven 
traliën in ons blad den behoeftigen 
ten goede iconen, er bil  
attentie am zal wijden. 

Wij verzoeken onze lezeressen, aan 
de adverteerende firma's daadwerke-
lijk te doen blijken, dat zij hun steun 
op hoeren prijs stenen: ei. onze, 
dames titans bil Voorkeur bil ongg_ 
adverteerders koepen, kost baar 
dat niet. extra's EN ZU DOEN EEN 
EDEL WERK. 

De Directie ron  
„De Ifurigache Vrotowenkrornek". 

Een Gouden Polis voor 
onze meisjes. 

Honderden en nog eens honderden huisge-
zinnen, ook uit den z.g. goeden of gegoeden 
burgerstand zitten in druk tengevolge van den 
losgebarsten Europeeschen oorlog, al zette ook 
nog geen buitenlandech leger een voet op ons 
gebied. De daling van den koers der effecten, 
het stirslian van vele zaken, het verminderen 
van salarissen en Zonnen, het niet betaald 
worden van wissels en kwitantiën heeft reeds 
nu aan duizenden financieele slagen toegebracht, 
die zich nog lang zullen doen gevoelen, ook, 

—al komt er betrekkelijk spoedig vrede zonder 
dat ons land een druppel bloed op 't slagveld 
heeft geofferd. Wie dan nog maar de handen 
uit de mouwen weet te steken voor lichame-
lijken arbeid, of in zijn hersens een reserve-
kapitaaltje heeft, zal er zich wel weer' door 
weten te slaan; maar wie noch met handen-
arbeid, noch met arbeid des geestes voor den 
dag kan komen, zal er minder goed aan tee zijn: 

En nu denken wij aan de vele jonge meisjes, 
die na liet verlaten der school eenvoudig bij 
moeder thuis zijn gebleven om, in afwachting 
van de komst van den rechten Jozef, den tijd 
met tennissen, fietsen, langs de straat tlaneeren,  

wat musiceer«, en wat romannetjes lezen 
te boden. Die vooral zullen het in de eerste 
plaats aan den lijve ondervinden, als de in-
komsten van het gezin voor langeren of korteren 
tijd aanmerkelijk verminderen, en dht dit ge-
beuren zal, staat bij ons zoo goed als vast. 

Zijn deze meisjes nog jong, zoodat de nood 
haar kan buigen gelijk de storm het de jonge 
twijgen doet, dan bestaat er kans, ja gegronde 
hoop, dat zij een, zij het ook hoogst bescheiden 
inkomen uit de een of andere betrekking zullen 
bemachtigen. Is haar eerste jengd echter achter 
den rug en zijn zij reeds jaren het werken 
met lichaam of geest ontwend, dan zal er 
zeker menigeen geheel of althans zoo goed als 
geheel te gronde gaan. 

Daarom meenen wij een goed werk tij doen 
door er in dit blad bij de ouders van jonge 
meisjes op aan te dringen om toch vooral 
niet toe te geven aan de bijl velen nog heer-
sollende meening, daar voor een meisje 
minder op aan komt om te leeren en dat 
het niet de bestemming der vrouw is, eene 
betrekking te bekleeden of een beroep uit te 
oefenen, dat den mannen concurrentie aandoet. 

Hoe zijn thans niet de vrouwen te benijden, 
die als onderwijzeres, als posteommies,, ah , 
telefoniste, als arts of als verplegpster ver-
zekerd zijn van een inkomen, dat haar tegen, 
armoede en af hankelijkheid absoluut beveiligt!, 

Vooral de betrekkingen in-dienst van Rijk 
en Gemeente, voor vrouwen opengesteld en 
bereikbaar, zijn in tijden als deze goud waard. 
Wel kan het misschien kubeer komen, dat 
tijdelijk op enkele salarissen een gedeelte ge-
kort wordt, doch dat zal eventueel slechts 
tijdelijk zijn, terwijl meisjes in particuliere 
betrekkingen steeds het zwaard van ontslag 
boven het hoofd hangt, al zal dat voor haar 
ook niet doodelijk worden, wanneer zij tot 
de zeer bruikbaren hehooren, bij de pinken 
zijn en zich tijdelijk weten_ te behelpen, 

,,Een gouden      polis. schreven wij be.  ven 
dit artikel, men zal nu zeker wel begrijpen, 
wat wij daarmede bedoelen. 

Die gouden polis van levensverzekering zien 
wij voor onze meisjes in de acte of bevoegd-
heid om eene openbare betrekking te kunnen 
bekleeden of eene bijzondere gesubsidieerde. 

En dan komt dis een der gemakkelijkst te 
verwerven penseel voor: de acte van bekwaam. 
heid voor onderwijzeres. • 

Ieder meisje met behoorlijken aanleg en 
met den noodigen goeden wil kan die acte 
op haar negentiende of twintigste' jaar in haar 
zak hebben. Daar wordt geen letter Fransch, 
Duitseh of Engelseh voor vereiseht , noch ook 
maar de minste kennis van Latijn, liriekech, 
algebra, scheikunde, ensmographie en zooveel 
geleerde meer. Wie haar moedertaal vol-
doende kent om er zich gemakkelijk mondeling  

en schriftelijk in uit te drukken, kent van 
ede talen* alles wat er van verlangd wordt 
op het examen lager onderwijs. En wat er 
op dat examen voor onze meisjes wordt-ge- 

vraagd over rekenen, schrijven, aardrijkskunde, 
kennis der natuur, geschiedenis, opvoedkunde 
en zang, och, ook dat is zoo elementair, dat 
werkelijk ieder meisje met gewoon goede 
hersens de acte von onderwijzeres wel be-
halen kan. 

Bene uitstekende gelegenheid om voor het 
examen van onderwijzeres te werden voorbereid 
biedt in onze gemeente de ',Kweekschool van 
het _Unagech Genootschap,  aan, van welke 
inrichting wij hierbij onze lezeressen een viertal 
goed geslaagde kiekjes aanbieden. 

Op deze inrichting bepaalt men zich niet 
alleen tot de zoogenaarnde exit me wrakken; 
men vat er zijn taak wat breeder op, al ver-
liest men het examen ook niet uit het oog. 
Ziehier, wat de directeur der school, de heer 
C. de Boer, over deze Kweekschool voor jongens 
en meisjes in een onderwijsblad over de op- 
leiding schrijft: , 

',Wie het onderwijzersexamen kent, begrijpt 
dat een belangrijk deel van onzen ( waar ik 
in den 1.1  persoon meervoud spreek, bedoel 
ik natuurlijk het onderwijzend personeel der 
school) tijd en onze inspanning noodzakelijker-
wijze wordt in beslag genomen door de nauw-
lettende zeeg voor. het bijbrengen ven de,daar 
verdoekte kennis en vaardigheden. Vaar meteen 
zal hij modem toegeven, dat een opleiding,.  

die zich hiertoe bepaalde, in vele opzichten 
zon te kort schieten. ben met goeden uitslag 
afgelegd onderwijzersexamen waarborgt noch 
de algemeene ontwikkeling, noch. de vakkennis 

noch de practische vaardigheid die een be-
ginnend onderwijzer behooren eigen te zijn. 

In de vier voor deze opleiding 'beschikbare 
jen kan zelfs onder de gunstigste omstandig-
heden onmogelijk een in alle opzichten be-
vredigende einduitkomst warden verkregen 
hei-leerplan bevat dus van al wat wij zouden 
we hen, slechts datgene, wat na rijp beraad 
he noodzakelijkst en in verband met het ge- 

1 het beet uitvoerbaar werd geacht. 
dit verband ie het niet overbodig, eerst 

aa te geven, hoe het bestuur er toe is ge- 
ko en, in het toch reeds ion zwaar belast 
leerplan twee takken op te nemen, die in de 

-var4 overheidswege gegeven voorschriften zelfs 
inch werden genoemd: ,Kennis van den I iods-
dienst", en de behandeling van elnrichtingen 
van Nijverheid en binst.. 

Van den onderwijzer mag woeden verwacht 
belangstelling voor en ook eenige kennis van 
de voornaamste verschijnselen in 's mensehen 
geestelijk leven. liet onderwijs is ”zielkiinde” 
kan niet veel meer geven dan een all lerbeknoptot 
overzicht, en 'vaar wij hope,' de Inst. vat 
bepaalde onderdeden naderhand Meer bijzon-
derlijk studie te maken. 

De _codedienst, als een ven de belangrijkste 
verschijnselen op dit gebied, verdient naar 

Feuilleton. • 
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VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitsch van A. OSK. KL/0.1,7..021. 

(Nadenk verboden). 

Graaf Klinter draafde naar huis en dacht 
er onderweg aan, hoe in den laatsten tijd de 
wereld in het algemeen en de menschen in 
het bijzonder uit hun voegen schenen te ge-
raken. Voor hemzelf was liet oogenblik ge-
komen, dat een' paar meisjesoogen hem meer 
interesseerden dan zijn werk. Bergraad Spalding 
wee melancholiek en nu scheen ook een 
sielestrijd mevrouw Glover, de ongenaakbare, 
te beroeren. 

de wereld schijnt  toch nog meer te 
bestaan dan kolenmijnen en walswerken !" 

'rot dit resultaat was graaf Klinter gekomen, 
toen hij voor zijn villa stilhield en uit den 
zadel steeg, om zijn paard aan een .  talknecht 
neer te geven. 

• 
Mevrouw (dover was door den slottuin tot 

mier den stal gereden; zij steeg af es ging 
het bui. in. Ze zei aan des knecht, dat zij 
voor niemand was te spreken en trok MAI 
in haar hamer terug. 
, Niet liep tij langen tijd up en neer. 'Poen 
ging zij naar haar schrijftafel en nam uit  

een van de laden een brief, dien zij den 
vorigen dag had ontvangen en waardoor zij 
in zulk een opwinding was geraakt. Deze 
brief k watn von kapitein I,othar Kersten en 
luidde: 

„Liever de dood, dan die onzekerheid! Ik 
verkeer sedert verscheidene dagen wederom in 
een koortsachtige. toestand, die geen einde 
wil nemen, daar de opgewondenheid van mijn 
geest liet lichaam niet in de gelegenheid laat 
tot rust te komen. Op een of andere manier 
moet daaraan een einde komen. Ik moet 
klaarheid hebben. Waartoe kan ik genezen, 
wanneer het leven voor mij geen waarde heeft 
en waarom zon ik mij verder kwellen, als 
het leven mij niets meer te geven heeft? 

Zes jaar is het geleden, dat ik je op een 
,ogenblik, dat ik de controle over mezelf 
kwijt was, mijn liefde verklaardi. je weet 
mij met verontwaardiging af en had daarin 
gelijk, omdat je de vrouw was vin een ander.. 

Ik verliet om jouwentwil Ie liet vaderland 
en poogde door de beslommeringen en de 
inspanning van het koloniale leven je te ver-
geten. Ik poogde mijn wederspannig hart te 
overwinnen en, dwaas die ik was, meende 
ik een tijdlang, dat ik daarin was geslaagd. 
Ik wiet, dat je Mee Mar, Nadat ik weg wao, 
Weduwe vaart moorden; tal keerde ik niet 
terug. Ik was bang, je terug te alen, ik Ink,  
bang, dei je mij onvriendelijk zoudt totvan• 
pen, ik gehorde, dal je bons Op mij vaart  

wegens het verleden en bleef daarom verre 
van jou en liet vaderland. Er waren 'uren , 
dagen, weken, ja maanden, ,iaarin ik ge-
loofde, dat ik je vergeten had. 1/aar liet 
plotseling na een verblijf van f jaar in de 
tropen, mijn lichaam mij in de steek. Ik had 
met opzet nog geen enkele maal om etre-
neemh verlof gevraagd, omdat ik je niet 
wilde terugzien. Voor korten tijd keerde ik 
terug en reeds den eersten dag dwong mijn 
vader mij, je huis te betreden, omdat hij 
zaken met je laad le bespreken. 

Eindelijk zag ik je weder, Harbara , en ik 
leed verschrikkelijk.. Ik zag je, schoener en 
begeerlijker dan ooit, ik zag je vrij, ik hoorde 
hoe iedereen je prees en vereerde. Alles wat 
ik in mij zelf gestorven gewaand had, werd 
weder levend. Den volgeulen- dag bracht mijn 
vader mij weg uit je nabijheid naar hier, 
ofschoon hij niet vermoedde, wat is mij omging. 

Eerst hier in de eenzaamheid le alles weer 
levendig geworden, wei ik ooit voor je heb 
gevoeld. Niets durven ie verbleekt of minder 
geworden. Neen, warmer, hartstochtelijker, 
gloeiender zijn de gevoelens geworden, die ik 
voor je hongerde. De verschrikkelijke opetend, 
waarin mijn wiel verkeert , heeft de koorts 
weer over me gebracht.. Ik heb tennie dagen 
bewusteloos. gelegen en ik geloof dat ik niet 
ander. dan jeu naam heb geroepen. Ik ben 
weer tot hei heen weergekeerd. Ik gevoel 
me uitgeput en koortsig , len soms mijn  

zinnen niet de baas. Ik vraag me voortdurend 
al': waarom zon ik verder leven: 

Zonder jou wil ik en kan ik niet leven. 
Ik bemin je' niet, zooals een gewoon mengelt 
bemint neen, tot in liet waanzinnige ben ik 
op je verliefd, van jou zal het afhangen of 
ik verder zal leven of niet. 

Word mijn vrouw, Barbara , en ik aal 
genrees, van of het eigenblik, dot je mij 
niet ja zult antwoorden. Ik weet, dat ik een 
dwaas ben. Jarenlang ben ik van je verwijderd 
geweest , jaren geleden beis ik je Mijn liefde 
'betuigd en alt kom ik wederom niet de bede, 
mij liet hoogste te geven dat je te geven 
hebt: jezelf. p ets is er in mij, ieta. ven een 
ziener, dat mij voorspelt dat je me sult lief-  
hebben. 

lE -liet sier en 'twintig kuil voorbij— 
gaan , omdat ik bemerkte, dat ik onlogisch 
wen) en dat Mijl] gedachten zich verwarden: 
Ik wil niets anders van je. dan dat je me 
in de gelegenheid stelt, run je liefde te ver. 
Weven. 

Stel ine iq] de proef, verlang van nie wat 
je wilt geef me alleen hoop, anders kan ik 
niet leven. Ik aal en mom aan dit leven zeer 

- einde maken, doneert mij niet de gelegenheid 
oordl geboden, ooi je liefde te verzinnen. 
Ik nel niet, wat ik van .jr verlangen 
ik weet niet of ik hoop mag koesteren, ani-

, snord op dras brief le ontvangra, Ik »rel 
niet ot . het me Veronrinord dal Alp'. deden 
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liet oordeel der oprichters van deze school 
voor aanstaande onderwijzers een afzonderlijke 
behandeling. Dat dit den laatsten tijd steeds 
meer algemeen wordt ingezien, blijkt e.. uit 

liet ontwerp-leerplan der Nutseommissie voor 
Onderwijs, opgenomen in ,,De grondslag van 
ons Volksonderwijs„  blz. in, en uit de om-
standigheid, dat aan de nieuwe Kweekschool 
der gemeente Rotterdam dit vak mede in het 
leerplan zal worden opgenomen. 

Daarom ie aan het onderwijs in de ',Kennis 
van den Godsdienst" een behoorlijke plaats 
ingeruimd. liet onderwijs in dit vak bedoelt 
den leerlingen degelijke kennis bij te brengen 
van den Bijbel, van den ontwikkelingsgang 
der hoofdgodsdiensten en hun onderling ver-
band, vooral ook inzicht in de beteekenis en 
den invloed van den godsdienst in het leven 
van mensa en maatschappij, en bekendheid 
met de gronden waarop, bepaaldelijk bij vrij-
zinnige Christenen, het godsdienstig geloof rust. 

Wie zich even rekenschap wil geven va» 
de beteekenis van. dit leervak, Zal reeds uit 
deze korte trekken kunnen opmaken, hoeveel 
steun bv. het onderwijs in geschiedenis, taal 
en letter) inde er van zal ondervinden en 
hoeveel dit onderwijs kan bijdragen tot de 
vorming van het karakter. 

Het onderwijs in de "Kennis van Inrich-
tingen van nijverheid en kunst" kwam naar 
ik meen tot voor korten tijd slechts op den 
rooster van lesuren der Rijkskweekschool voor 
Onderwijzers te Haarlem voor — al werd het 
ook wel .elders "occasieneel" gegeven. Dit 
vak is in ons leerplan opgenomen, omdat het 
van zoo groot belang moet worden geacht 
zoowel voor de algemeene ontwikkeling der 
kweekelingen als voor de voorbereiding tot 
hun later werk. Het is zon bij uitstek geschikt 
om een alzijdige belangstelling te wekken 
liet is „zaakonderwijs in cultuurgeschiedenis'', 
zou Jan 1,igthart vermoedelijk zeggen. Aan 
de hand van een uitgebreide verzameling 'van 
voorwerpen en platen, grootendeels door den 
betrokken leeraar zelf in reis vijftiental jaren 
bijeengebracht, maken de leerlingen kennis 
met verschillende bouwstijlen, niet de voor-
naamste eigenaardigheden der beeldende kun-
sten in den loop der tijden , met de belang-
rijkste takken van nijverheid. Bezoeken aan 
werkplaatsen, fabrieken en musea dienen om 
het behandelde te verhelderen en de belang-
stelling te verlevendigen. 

In verband met den belangrijken invloed, 
dien de nat unrwetenschappen hehlien ' uitge-
oefend op de ontwikkeling der tegenwoordige 
inaatechappij en niet hare veelzijdige toepas-
singen, hebben wij gemeend aan het onderwijs 
in de „Kennis der Natuur" ren betrekkelijk 

brief na een paar dagen persoonlijk te volgen, 
om je antwoord zelf te halen. 

Ik vrees je nu reeds onwelgevallig en on-
aangenaam te zijn en toch haak ik naar je 
liefde. 

- Heb medelijden met mij! 
Lothar Kersten." 

Barbara borg den brief weer weg in de lade 
van de schrijftafel. Toen verborg zij haar 
gezicht in haar handentn weende. 

.1le een ivervelstorin was dit over haar 
gekomen. toeli had zij jarenlang bij zich 
zelf gedacht, dat ti aarseliijnlijk renmaal Lothar 
Kersten met vone=tel leg zon komen. Deze 
gedachte was haar half aangenaam, half bitter 
geweest. Ze bracht haar in tweestrijd met 
zelf en daaftini wist ze, dat ze nog eenmaal 
zware ',ogenblikken om dezen man zou door-
maken. 

Ilarhara ;lover wil, een I ntitsili-A nierikaille 
sein.. In haar j1111ge jaren had 7.,. inepr tien 
uil van haar midi,: dan haar eigen neiging 
ulgr , ••••ii veel Onderen man getriiiimil. Zij 

ma, ii,••11 me t hein naar I gegaan , 
maar lover als uil list riet,' merkzimin was , 
ita  i•ij enen vrken k or 11 

[n011 /10 I serilioten lielnaisten 
ii ,iarop	 oer rijn genoegen .1 oor tijd- 

net landelijke larigheilen 
ledig- la lid. I laar kaant re• 1•1•1, geleden 
Lid har her-wil mi ril,. ga rioraet, met vaolml 
naar hei. ei, ti.litairi vs relt i,•rnisi , loer,  

gepote plaats te moeten inruimen, niet het 
minst omdat daarbij ook behoort een vrij uit-
voerige behandeling der ,natuurkennis van 
den gezonden mensch" en van de aleer der 

middelen ter bestrijding van het alcoholisme." 
In iedere klasse is een uur uitgetrokken 

voo 'tuinbouw". Naast de "botanische ex-
curs

r 
 ies" zijn het zeker wel deze uren, die het 

meest bijdragen tot de plantenkennis der leer-
lingen. Hier kunnen zij de meest bekende 
gewassen in hunne ontwikkeling volgen; bier 
kunnen zij ook loeren, hoe een schooltuin kan 
woeden ingericht en verzorgd (wat voor velen 
later groote waarde kan hebben) en — hier 
kunnen zij tusschen een paar meer inspan-
nende lessen wat verademen bij het zaaien, 
planten, wieden, harken en sproeien! 

Aardig is het op te merken, hoe ieder jaar 
de liefhebberij der lee 'gen toeneemt, naar 
mate zij ondervin en, dat "naar men zaait, 
ook wordt , gemaaid", en dat men niets met 
meer vreugde ziet opgroeien dan wat men 
zelf geplant heeft. En het is een lost om 
te zien, dat het stuk duingrond, dat eerst 
wel eens smalend "de Gobi" werd genoemd, 
na drie jaren is herschapen in een netán-
gedeelde', tuin, die vooral in den voorzomer 
met zijn schat van bloemen, zijn regelma-
tige rijen van landbouwgewassen en zijn keurige 
naambordjes tot een sieraad strekt voor de 
school. 

Men zal niet verwachten (en de meeste (lezers 
zullen ook wel niet wensehen) dat ik, zoo 
voortgaande, alle vakken van onderwijs beurt 
voor beurt ga bespreken, en in deze kolommen 
een volledig "beredeneerd leerplans doe ver-
schijnen- 

Het komt er hier immers niet allereerst op 
aan, nauwkeurig den omvang der leerstof te 
omschrijven ; liet komt aan op dé beginselen, 
waarnaar de opleiding is ingericht, op de 
gedachten , die er aan ten, grondslag liggen. 

Eigenlijk kan • men die grootendeels reeds 
uit het voorgaande opmaken. Naar het mij 
voorkomt worden ze het best samengevat in 
het volgend viertal punten. Gestreefd wordt 

Naar het bijbrengen van een voldoende-
mate van algOrneene ontwikkeling; 

naar het doen verwerven van een ge) 
notigzanie hoeveelheid vakkennis; 

d'. naar het tot zijn recht doen komen 
van liet kininen naast het kennen, dos de 
ontwikkeling van verschillende vaardigheden"; 

' naar het leggen van een zoodanigen 
geest in den geheelen omgang met de leer-
lingen, dat daarvan een gunstige invloed 
mag worden verwacht op de vorming van hun 
karakter. 

Behalve door de reed, genoemde vakken 

zij ontdekte, wat een diepen indruk zij op 
hem 'maakte. Waarschijnlijk was zij zich 
hiervan nog eerder bewust dan I,othar zelf. 
Zij deed niets om hein aan te moedigen, in-
tegendeel zij ontweek hem en deed daardoor 
On willekeurig zijn hartstocht te meer toenemen. 

( ;lover had naar Engelse', voorbeeld vossen-
jachten ingevoerd. (lij een van die vossenjachten 
wan Barbara een verkeerd spoor gevolgd, 
hetwelk door eenige honden van den koppel 
was aangegeven, zoodat zij zich ver van het 
overige jachtgezelschap had verwijderd. Lothar, 
die haar' 

 
geen °ogenblik uit het oog •liail 

verloren, ijlde haar mi en teen zij alleen 
waren, had hij haar zijn liefde bekend. Zij 
wees hem verontwaardigd af, en verklaarde 
hein dat zij terwille van zijn naam niet met 
har echtl.ninoot over den sinaael 7.011 spieken, 

Lothar haar had aangedaan. 
Zij verlangde erliter van hem, dat hij haar 

zon mijden im verlaten. linthar ging den 
volgienden dag , hoewel zijn verlof nog niet 
om was, daar zijn garnizoen terug, en korten 
tijd daarna verlinkt] Marian, van den geheim- 
raad , zulks zeer onaangenaam vond , daj 
Lothor dienst genomen hou hij liet Koloniale 

r• en dat hij 1.1.1.11• 11:1:Ir frik', was ver- 
trokken. 

Zij liviiili• Ik Mijd Ir, Ikt• 

en ,lacht iaak aai, lier, 1,cial enkele 
room is ei  ne, oor 11111111. glir haar 

door • en OOLII,molt gebracht eo allerminst  

wordt de' algemeene ontwikkeling bevorderd 
door het onderwijs in drie vreemde talen, 
letterkunde, wiskunde, Coamographie .... en 
door de keuze en de wijze van behandeling 
der stof in de andere leervakken. 

De eigenlijke vakkennis moeten kweekelingen 
— behalve op • de lessen in paedagogiek en 
methodiek voornamelijk opdoe(i aan de 
Leerschool. Dit is een lagere school, aan de 
Kweekschool verbonden in het belang der 

• practische opleidipg van de kweekelingen, en 
zooveel mogelijk zoo ingericht, als de stichters 
zich een openbaie school het liefst denken 
(en zooals er gelukkig, ook nog vele openbare 
scholen zijn): op een breeden voet van ver-

' dreagmaniheid,.evenWel zonder de te onzaliger 
ure uitgevonden ',absolute neutraliteit., die 
langzamerhand een zeer groot deel van onze 
meest stemmingslrolle liedjes en leeslessen, en 
alle vaderlandsche liederen zou maken tot 
contrabande, en het geschiedenisonderwijs tot 
een wandeling over een veld vol -voetangels 
en klemmen. In het derde 'en vierde studie 
jaar wonen de kweekelingen .iedere maand 
(met uitzondering van de drie eerste maan-
den van het derde en de viel laatste van 
het vierde studiejaar) gedurende een week 
de lemen aan de Leerschool bij. De onder-
wijzers en onderwijzeressen der klassen, waar 
zij worden ingedeeld (in iedere klasse ten 
hoogste twee kweekelingen) bespreken met hen 
wat zij voor hunne practische vorming van 
belang achten en passen zooveel mogelijk het 
"leeren door zelf te doen. toe ; • het hoofd 
der school behandelt met de geheele groep 
(iedere maand een halve klasse) het leerplan 
der school en eenige algemeene onderwerpen, 
en bespreekt mogelijk uit hunne aanteeke-
ringen voortgevloeide. of naar aanleiding der 
door hen gegeven lessen gemaakte opmer-
kingen van algemeen belang. — Naar mijne 
meening wordt op deze wijze aan de opleiding 
voor de prettijk gedaan,' wat redelijkerwijs 
mag verlangd worjen in het eerste en tweede 
studiejaar ontbre^ het den leerlingen aan 
voldoende kennis en ontwikkeling om eenig 
voordeel van beteekenis te trekken uit het 
verblijf in lagere-schoolklassen, en komt mij 
dit verblijf dan ook eer na- dan voordeelig 
voor, niet het minst doordat zooveel kostelijke 
tijd verloren gaat. En voor dit belangrijk 
deel hunner opleiding slechts enkele uren( uit 
te trekken — zooals o.a. wordt voorgesteld 
in de "grondslagen van eenige Koninklijke 
besluiten. enz. der,,Ineenschakelingscommissie. 
(Dl. I blz. 4311) — zou m, i. nagenoeg gelijk 

staan met het geheel achterwege laten der 
practische voorbereiding. 

1/at de maatschappij weinig gediend is met 
onhandige veelweters, daarover zijn allen 

voor zeik een hartstocht, als ',ether Kersten 
bewezen had, voer haar te gevoelen: — 

Een beroerte maakte een einde aan Glovers 
leven en Ilarbara was dus jong weduwe ge-
worden. Reeds' tijdens het leven van haar 
man nain zij een eerste plaats in liet gezel-
schapsleven in en deze plaats behield, zij. Zij 
bestuurde haar goederen en verheugde zich 
over de vrijheid, die haar weduwschap haar 
bracht. 

Zij werd meer en meer zelfstandig en leerde 
het af, een anderen wil naast den haren te 
dulden. Daarom had zij er ook nimmer snee 

-gedacht, weer te trouwen. Er was nok eigen-
lijk niemand , voor weien zij veel gevoelde, 
en zoo viel liet haar niet zwaar, de vele 
aanbidders die haar naderden, een blauwtje 
te laten lonprn, )  _ _ 

En mi verscheen plotseling n] haar nabijheid 
weer die mini, die haar in smart en ellende 
had liefgehlid en die haar wilarschijnlijk nog 
beminde. Een dien medelijden iloorstratuide 
Berber. , toen zij Lig har Kersten dien Zondag-

diiiildag voor zich zag. 
- Ze zag in den blik, r ermee hij haar 
aanzag, de oude hartstocht, zij vermoedde 
en gevoelde dat deze man haar nog steeds 
liefhad en 2i1 ieritioeilde tegelijkertijd. den 
strijd, dir haar achtte. 

Ion, ons haar niet onverschillig, dat is 
ren man, die een houw lief had. Maar Harlairn 
aa. na In de dertig on zrevia(Ide zich  

het wel eens. In hoeverre "altijds het universeele 
middel is, om alle eenzijdigheid op te heffen, 
laat ik gaarne ter bespreking over aan de 
uiterste voor- en tegenstander.; in het leer-
plan ener kweekschool voor onderwijzers mag 
m.i, tegenwoordig de handenarbeid niet ont-
breken, al was 't alleen, omdat de kweekelingen 
anders zoo goed-als geheel onbekend zouden 
zijn met een der voornaamste richtingen óp 
onderwijxgebied.. Met de invoering van dit 
leervak Op zichzelf zijn we evenwel nog niet 
waar we wezen willen; de geest van zelf doen 
van kunnen en dus durven, moet in alle vakken 
tot • zijn recht komen. Daarom konen onze 
leerlingen op geregelde tijden in kleine groepjes 
in het Pataurkundelokaal, om zelf proeven te 
nemen; en reeds voordat ze in de Leerschool 
gelegenheid krijgen om ook zelf lessen te geven, 
worden ze herhaaldelijk voor hun eigen klasse 
geplaatst om iets te vertellen of uit te leggen. 
Maar ook de gebeele lichamelijke opvoeding 
die hij de eischen; aan het overige, deel der 
opleiding gesteld, zoo licht in het gedráng 
komt, gtaat feitelijk in dienst van dit beginsel. 
Behalve door sliijd, tuinbouw en zoo nu en 
dan eens wandelingen en fietstochtjes wordt 
deze gebaat door de gewone gymnastieklessen 
(g uur in iedere klasse) en door de beoefening 
van openluchtspelen, waaraan om de andere 
week een middagschooltijd wordt besteed. 

Het opvoedende element in onze opleiding 
noemde ik het laakt, zooals ieder zal hebben 
begrepen allerminst uit een oogpunt van rang-
orde (of het Moest dan zijn om een climax 
te verkrijgen): om dit element aan te wijzen, 
is liet moedig en voldoende., na te gaan 
wat reeds over de verschillende vakken is 
Medegedeeld. Daaruit blijkt -wel reeds , dat 
het in de eerste plaats om het opvoedend 
element te doen is, Dat blijkt ook uit de 
spreuk, die in den voorgevel van het gebouw 
siert: "In het gemoed zijn de bronnen 
des levens.. In het belang. van dit be-
ginsel (dat zoo wonder wel met ons eigen 
belang overeenstemt, daar ons werk er zooveel 
vruchtbaarder, dus aangenamer en gemakke-
lijker door wordt) zorgen wij voor een vriend-
schappelijken omgang met Onze leerlingen en 
laten wij ze zoo veel vrijheid, als met een 
goede orde van zaken vereenigbaar is. Zoo 
voelt slechts die onder hen zich beperkt, die 
de grenzen van het geoorloofde heeft moeten 
leeren vinden; eo allen werken mee, om die 
grenzen te doen eerbiedigen. 

Van groote waarde voor de opvoeding achten 
wil ook het ongedwongen verkeer buiten de 

lessen, op schoolreisjes, wandelingen en fiets-
tochten, bij het openluchtspel .., en op ons 
,jaarlijkse', schoolfeest, dat tegen Kerstmis 
wordt gehouden en dat wordt voorbereid en 

(werkelijk als een oude vrouw, die er niet aan 
denken kon, een man, die niet eens onder was 
dan zij, haar hand te schenken. Zij was gewend 
aan zelfstandigheid en vrijheid. Ze moest wel 
goed overleggen met zichzelf, of tij deze vrijheid 
20 zonder meer zou opgeven, want liet stord 
vast, dat zij zulks zou moeten doen, indien zij 
met Lothar Kersten ging trouwen. 

Echter scheen haar genegenheid ook deze 
bedenkingen ovefironnen te hebben en 'zij ge-
loofde zelf Wel dat zij op den duur Lothar', 
aanzoek niet zou kunnen blijven afwijzen. 

Maar de manier vvaarop hij haar zijn liefde 
opnieuw verklaarde en haar om een antwoord 
smeekte, krenkte haar, stootte haar af en 
was oorzaak dat zij haast geen-  gehoor aan 
zijn smeekbeden kon schenken. 

Weliswaar _ was hij ziek, wewl hij  door-
koorts verteerd en was hij dus niet geheel 
toerekenbaar. blij was buiten zichzelf, en was 
zoo gedeprimeerd naar lichaam en ziel,- dat 
het leven geen waante meer voor hem had, 
indien de toekomst hein niet liet geluk be-
loofde, liet geluk, dat hij alleen vin Ilarbara 
verwai•litte. 

Neen , neen , dit ma. zeker nier manier, r, 
ine0 muft 'mar hand kim dingen. ZOO 

Zij zich niet o erromnelen , zoo liet zij 
zich haar teams geweld aandoen , .. • 

toeli , ze had medelijden met dril' onge-
lukkige. 

- (Juk  ver mljal. 
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3 
geregeld door een door de leerlingen zelf 
gekozen commissie_ Zoo ook de ,rpraatavondjes!, 
kvaar de leerlingen uit het eind van het derde 
of uit het vierde studiejaar gelegenheid hebben 

een enkele weken te voren zelfgekozen onder-
werp in te leiden, dat dan nader wordt be-
sproken (het zal niet noodig zijn aan te tonnen, 
dat deze besprekingen ook nog krachtig mee-
werken tot het bevorderen der vaardigheid 
in het uitdrukken der gedachten.). Ter af-
wisseling en tot verh.ging van de stemming 
wordt wat muziek gemaakt, gezongen of 
voorgedragen. 

Het Bestuur -heeft gezorgd, dat de omstan-
digheden, waaronder gewerkt wordt, zoo gunstig 
mogelijk zijn. Uit de hierbij gevoegde foto's 

zal den opmerkzamen beschouwer wel duidelijk 
worden, dat de lokalen een prettigen indruk 
maken; de wanden zijn met afwasehbarè water- 

verf geschilderd, een rondloopende lijst geeft 
gelegenheid ons enkele vaas sin den zomer 
toet bloemen uit

een  
den tuin] of wat aanschou-

wings.materiaal te plaatsen. De kasten zijn 
door den architect ontworpen in overeenstem-
ming met het overig doei der betimmering. 
Er is een flinke verzameling mooie platen 
voor wandversiering, en op onbekrompen wijze 
is voorzien in de behoefte aan leermiddelen. 
Bij het gebouw behoort een vrij terrein van 
ongeveer 14011 ML, waarvan bijna de helft 
tot schooltuin in ingralehtm. Het mohtgetioter 
licht, dat door groote glas-inlood-ramen op 
de breede marmeren, trappen valt, is geschikt 
dadelijk bij het binnenkomen een opgewekte 
stemming te bevorderen. • rit liet shijdlokaal 
en van het platte dak dat-' met een hek 
omgeven, de beste gelegenheid geeft voor 

nschouwelijk onderwijs in de aardrijkskunde 
der naaste omgeving", heeft men een prachtig 

Losse Ilarioneriugell uil Beo Frausch- 
Duitscheu oorlof van 1870, 

Iles de 8.] .kugastus 1914, dat we dit 
schrijven, en we willen voortgaan met onze 
losse herinneringen, door u te vertellen, dat 
de overwinning bij Weissenburg, op den .ffn 
Augustus 1870 behaald, van zeer groote be-
teekonis was voor de Duitschers, daar ze het 
leger versterkte in zijn moed en zelfver.]  
trouwen. 

Doch de pen zinkt op het papier — en weer 
inoeMn we op dezen dag van verschrikking 
denken aan wat daar op eenige uren afstands 
vandaag gebeurt. — De Duitschers begraven 
hun dooden, begraven duizenden dood. — 
gevallenen in hun eerste treden tijdens den 
tweeden Fransch.Duitschen oorlog. — Wat 
een dag! 

lk zie de groote graven, graven voor hon-
derden, zich mneenreien. — Niet eens tijd om 
voor ieder een graf te graven is er! Vier-en-
twintig uur duurt de wapenstilstand, dan moet 
liet werk klaar zijn. 

Bij duizenden gaan de gevallenen in de 
groots kuilen. En 't zijn aangebeden echt-
genooten , in moeite en zorg opgekweekte WOW, 

't zijn trillend verwachte bruigoms. .tillen, 
allen in liet graf, duizenden in een graf. 

__Ergens zal een lijst geschreven woeden met 
vele namen, met duizenden namen. Dié wordt 
ergens opgehangen, en dan komt de vrouw 
en dan weet zij het! 

tienallen bij het eerste en niet lichte treffen, 
zonder glorie, zonder succes! Waar heeft haar 
offer voor gediend? En ze moet maar zien, 
dat -ze -verder kou ten-waanzin - bekamp. , 
de smart verwurgen, want daar staan haar 
zoons en haar dochtertjes, en ze moet toch 
nieuw kanonnenvleesch doen opgroeien, en 
moedeis voor weer nieuw karronnenvIcesell 
vormen. sselloone taak voor ri , gij, arme 
oio w- 

Hoe bitter heeft n, 't n weten in de 
laatste jam. dat ge rr iets minder gewillig 
maft voor uw taak. nw himpelome mak!. 
lhnlhno,ware 't be:er, indien gebundeld bedt 
vls de veelgeorrarle, niet boon en -Arende 
ffienlekte zuster. over de grens. kanonnen-
, leemeh, eittioniteig.lersdi aardt liet loeit maar. 

he slag bij 11 eissenburg larrnsalmale  

kort na het verkrijgen der akte van onder-
_ wijzerres] kunnen onderwerpen aan het examen 

ter verkrijging eenei akte voor handteekenen, 
gymnastiek, wiskunde of een der moderne 
talen L. 0., hangt voornamelijk af van aanleg 
en vlijt en van de meerdere of mindere lust 
om zich op het verwerven van ,,bijakten,  toe 
te leggen. 

Wanneer de Vereeniging ter bevordering 
ran het Onderwijs in Handenarbeid er in 
slaagt, hare examens te doen afnemen in een 
tijd, waarin de deelname er -aan--vaor- de 
leerlingen onzerbrierde klasse niet onmogelijk 
is, hoop .ik dat onze leerlingen voortaan in 
den regel ook een of beide diploma's-slOjd 
zullen behalen voor zij de school verlaten; 
tot nog toe was dit slechts mogelijk voor 
enkele leerlingen, die reeds in vroegere klassen 
den vereischten leeftijd van 1S jaren bereikten.,  

Duitohe strijders, de Duitsche natie. Vol 
gelaten moed begroeven ze hun honderden 
en maakten zich op om verder te trekken. 
Hoe verwerken ze thans het treffen bij Luik? 

Op den fit.' Augustus volgde de slag bij 
Wfirth. 

\Vbrth, bloedige klaffk! 
In den oorlog van heden is alles vertienvou-

digd. Maatschappelijke ontwrichting, ellende, 
aantallen des legers, aantallen der dooden. In 
den slag .bij Width , die zulk een bloedige 
vermaardheid heeft gekregen in de geschiedenis 
vielen of werden gewond aan beide zijden 
samen 24000 man — thans ,Isij een voor-
hoedegevecht verliezen de Duitschers alleen 
aan dooden en gewonden 25000 man. — En 
bij \ Viirth telde de Duitsche armee nog zeer 
vele lichtgewonden, daar de uitwerking-der 
Fransche geweren veel geringer was, dan hun 
eigenaars zich hadden voorgesteld. — Op 
dienelfden dag .behaalde een andere Duitsche 
legerafdeeling een volkomen overwinning bij 
Spicheren alles en alles 00011 dooden en ge-
wonden. En dat hebben we heel erg ge-
vonden! Dat stond met louter bloed in ons 
geheugen geschreven: Spieheren ! We dienen 
dat nu als kleinigheden te leeres beschouwen, 
De moderne krijg zal ons andere dingen te 
zien geven ! I'mwertung aller Werte! 

In die bloedige Augustusdagen heette het, 
dat de zoon van Napoleon, de dertienjarige 
l'rins Napoleon ,• hij liet leger was. En onze 
dichter Carel Vosmaer schreef toen zijn be-
kend gedicht 

De vorsten spelen liet 'Longe spel, 
't Plunderende, volken...ordende spel. 

Waar 't krijt gekozen is , wordt al a 
oogst beloofde 

Groen weggemaaid. 
't Ilinderlaimbiedende struikgewas -

En 't braad gekrninde hout geveld. 
Bloemrijke villa's en nijvere ImMen ge- 

En v.ffir den oorlog 
Is reeds liet ',domme land geokolitleti. •, 

Namur verkracht. 
(ton aalrit de krijg op 't lerggevItielite lnd. 

olken , in vrede wedijverend, 
\ riemt. 11.,r kon. en ] stuud, 

Vrienden weer ira de lallm elirring 
Stoer. s a  114111111e1.11 

t lpgrem eept v, ribt:mol 

Door heenchers geweld en bedrog, 
Elkander op 't lijf. 

Trompetten en trommen verdooven 't gevoel; 
De glorie, vuige deern, 

Meestbiedenden, meestbloedofferenden veil, 
Viert de beestlijke tochten. 

Uit bloedroes en kruidwalm ontwakend 
Heet één de zegevierende ! 

Versplinterd ••-- • 
Ligt het - vernuftige moordtuig, 

Des vredes werk verwoest; verminkt de 
duizenden. • 

- Wee! wee! wee! over der duizenden 
Kinderen, vrouwen en ouden. • 

En ginds raapt, welbewaakt", 
Het keizerskind van 't slagveld 

Wat kogels spelend op", 
En lacht. 

Maarschalk Mae s hon, gewond, trok, op 
Nancy terug, troon d op Metz. Werden de 
Duits..rs door e , en meerdere_ overwin- 
ningen in dezelfde streek en in hetzelfde 
tijdsverloop aangemoedigd en gesterkt, de 
Franschen, ontmoedigde en versloeg dit alles 
niet zorneer als men s verwachten zou. -  Het 
bracht meer een wrevelige dan een verslagen 
stemming in Parijs. liet bracht gekibbel in 
den Senaat, ontslag cao verantwoordelijke 
ministers, die door geen betere vervangen 
werden — boosheid op den Keizer. Men riep 
reeds om zijn afdanking. Démission! Démis-
sMn ! In het gekibbel kwam men er niet toe, 
de gebleken fouten te herstellen , en Koning 
Willem van Pruisen zag zijn legers hun 
zegetocht vervolgen. 

11 Augustus betrad het Duitsche leger den 
Franschen bodem. Er werd van Duitsche zijde 
bekend gemaakt, dat goed en lijf der non-
combattanten -veilig zou zijn, zoo ze zich 
buiten den strijd hielden. Doch de non-com-
battanten hielden zich niet buiten den strijd, 

nevenmin als de boeren van Visée dat schijnen 
gedaan te hebben, en gruwzair dingen staan 
te boek over deze dagen. 

De zegerijke oprnarsch der Duitschers ging 
voort. Met gimí overweldigende kracht en alles 
achter zich latende snelheid vorderen zij, dat 
de Fransche generale staf eenvoudig het hoofd 
kwijt raakte, de strijdkracht van het leger 
verlamd scheen, en overal bij de Franschen 
de grootste verwarring heerschte. Mac Mahon 
trachtte zijn troepen bij Nancy te verzamelen, 
moest echter van hier op Tont terug gaan , 
daarna op Verdun en eindelijk op Cháloffi. 
Straatsburg capituleerde aan de Zuid-Duitsche 
troepen. De chef van den generaler staf 
Leboeuf,  , nam zijn ontslag, Bazaine volgde 
hem op. 

Deze stelde al zijn heil op Metz, Frank-
rijks sterkste vesting. Ze werd voor onneembaar 
gehouden! De Duitsche Kroonprins en generaal 
Steiffinetz stonden in de nabijheid der sterke 
stad. 

In de hoede van &ze vesting wilde hij slag 
leveren. En wede klinkt ons een naar» tegen, 
die druipt van bloed —' Gravelotte. 

Hier streed Bazaine met 120.000 man, de 
Duitschers met een veel talrijker legermacht. 

lieide partijen verloren ongeveer 20000 man 
aan dooden en gekwetsten, de Franschen za-
gen bovendien nog 30510 man krijgsgevangen 
maken. 

Bazaine moest in Metz terugtrekken PO de 
Kroonprins sloot hem aldaar in, zoodat hij 
niet kon uitbreken, en, wat het gevaarlijkste 
zou zijn, zich niet Mac Mahon veenigen. 
En het was pas 10 4 ligutus nu!

er 
 Bereken 

eens den staat van uitputting van liet slecht 
gevoede Fransche leger. 

Napoleon III, de keizer, wilde van nabij 
de verrichtingen van zijn legertroepen volgen 
en koos zijn verblijf op liet slot NIonrnillon, 
in de buurt van Verdun. De afgennIte, ver-
slagen troepen ontvingen hein met een koel-
heid, die hem weinig goeds zal hebben voor-
speld. Dat hij zijn zoon, den Kroonprins, van 
nu aan telkens den legers vertoonde, liet ver-
mocht geen geestdrift meer te wekken. De 
mon naar wiens woorden gansch Europa ja-
ren lang als naar orakelspreuken geluisterd 
had, had afgedaan nog vi,ir zijn oordeelsdag. 
— Sedan! Bazaine in Metz, de Kroonprins 
er om, Mae Mahon er buiten. — 150.aine en 
Mae Hofmm vu-ven streven naar hereeniging 
en liet leger van den Pruisischen Kroonprins 
moest ten uiterste waken. 29 Augustus begon 
Mac Mahon in de nabijheid van Sedan. de 
reeks gevechten, die zou eindigen met een 
nederlaag, bijna even groot en zeker 'even 
verpletterend, als die van Watert., 

]11] Augustus reeds was de toestand van 
Mac Mahon dermate, dat alle hoop op een 
overwinning voor hem verdwenen was en hem 
nog slechts <le kamp der vertwijfeling restte. 

Terwijl de Kroonprins voor Metz bleef lig-
gen, sloten andere Duitsche legerafdeelingen, 
bijeengebracht i0 filmarschen, een kring onr 
het Fransche  leger. En den eersten  September, 
's morgens ani zes uur, begon de beslissende 
slag. De Duitseherrs 'werden aangevoerd door 
ron Moltke. 

Gedurende den strijd voor Sedan traehtte 
Itamaine t ot I 0. I.ensual mie lig Mei, te Ineke, 

lk kie malen merd bij door den k rotapr u. 
me, terifg. gedrongen. 

Eli reeselijke oren van sedan kropen 
voort. 

Tegen den ,,,1,1/1,,, oen' Mae ‘1,11o, zoo. 
danig gesimd . dat hij li, lavet  loer moest 
geven man generwli non mild,. Eigenaardig, 
'ler, fronsel°. aal 111, /1_111 buit, lied] 

1 . oorar' nim al des ,ideriand• bad loon 
• • 

uit Algiers geroepen en eerst den vorigen 
dag was hij aangekomen. De overname van 
het commando kwam voor hem geheel onver-
wacht en hij was absoluut onkundig van het 
terrein en de opstelling "der troepen. ZOU 
moest het Fransche leger wel ten gronde ge-
richt woeden. 

Wel verscheen de Keizer op het slagveld, 
echter kon dat alleen. maar als belangstellend 
en aanmoedigénd toeschouwer zijn, daar ook 
hij niets afwist van het terrein en de troepen. 
Tot zijn eer moet echter gezegd worden, dat 
bij het Neotut van het gevecht zocht en uren 
lang, stand hield in een moOrdenden kogen. 
regen. Vroeg hij 'om een kegel, die • hem 
treffen moest en hem béhoeden raor de vreesc-
lijke jaren, die voor hein volgen gingen 

'poen Mac Mahon gewond was, werd de 
toestand voor. de Franschen geheel onhoudbaar. 
Er bestond geen algemeen commando meer. —
Elke legerafdeeling op zichzelf trachtte door 
de Duitschers heen te breken om te ontkomen  
naar naar de Belgische grenzen. Aan zeer enkele.. --
gelukte dit. Vele 'regimenten waren gedoemd 
oren lang op dezelfde plaats te blijven, zon-
der iets te begrijpen van wat er rondom hen 
gebeurde, zonder een bevel te ontvangen, zon-
der te kunnen beseffen, of in voortgaan of 
terugtrekken hun heil lag. 

'regen vier uur in den namiddag begon 
vanuit liet Fransche leger een wilde vlucht 
naar sedan. Maar nu rukte» de Duitsche 
batterijen steeds nader en spoedig was de stad 
in brand geschoten. 

De keizer was op dat uur ook reeds te 
Sedan en belegde krijgsraad, met dat gevolg, 
dat te zes uur, op den eersten September van 
het jaar - 1870 , de witte vlag omhoog ging 
aan den kerktoren van Sedan. Napoleon meende 
zijn leger te kunnen redden door zich over te 
geven aan den koning van Pretsen, en hij be-
lastte generaal Reale met het overbrengen 
dezer tijding. 

Koning Willem ontving den generaal zeer 
hoffelijk, wilde echter van een overgave door 
Napoleon alleen niets weten en eischte de 
capitulatie van Sedan, benevens de óvergare 
van het geheele leger en de geheele krijgs-
voorraad. Mochten de Franschen hiertoe niet 
willen overgaan, dan zou de beschieting van 
Sedan den volgenden morgen opnieuw beginnen. 

Te acht uur in den avond keerde koning 
Wilhelm naar zijn hoofdkwartier te Yendresse 
terug. Ontzaglijk was de geestdrift ,_waarmee 
zijn leger hem begroette! In dezen slag, voor 
de Franschen zoo moorddadig en verpletterend, 
hadden de hsitschers slechts 6000 man aan 

begon.
00den en gekwetsten verloren ! En de nacht 

b 
  

Daar in Sedan, daar woedde de hel. 
De door de Dnitsehe houwitsers gestichte 

brand duurde voort, onbeteugeld. De straten 
lagen vol dooden en gewonden, de huizen 
waren el mee opgevuld. En de waanzin der 
vertwijfeling greep hen aan, die ongedeerd den 
dag overleefd hadden. Luide beschuldigden 
de soldat n hun generaals van verraad, hoon- 
den en ishandelden hun officieren, eisehten 
dat men en oogenblikkelijk tegen den vijand 
zon aanv eren, om den smaad die op hen 
rustte, 1.0t te wisschen. Nog erger weed de 
toestand, j toen enkele goed voorziene wijn-
pakhuizen door de soldaten ontdekt en over-
meestffrd Werden. 

Von WImpfen begreep, dat niets dan capi-
ffilatie liet leger redden kon van een volslagen 
ondergang. 

Den 2-''' September werden de voorwaarden 
der capitulatie vastgesteld trisseben von Mtltke 
en von Wirnpfen. lu handen der Duitse.. 
vielen .1011 officieren , 79.0011 weerbare min-
deren, 14.0011 zieken en gewonden, -fans00 
stukken veldgeschut, 70 mitrailleuses en 11.titi 
paarden. 

En de dooden werden begraven. - 
De Fransche portie biedt vert neer Ir.. 

inneringsziregen nit dien tijd dor do Duin:elle. 
Het is iininers altijd wr geweest, dat 

Smart zich moer  zocht te uiten
aa 
 dan Vreugde. — 

Het is Cell eenvoudig, diep ontroerend 
ersje, geschreven in de eerste jaren . den 

oorlog, toen de oogst weer ging groeien op 
de velden; die ',t.v.,' <luizende]] graven ser-
borgen. — 

Misschien denkt deze en gene Fr:inseint.. 
weer aan dit versje, MI %V eVe e dezelfde 

gr hebben moeten gaan, om den ert. 
rijend op te zoekecu, voor de revanche. — 

1.es blés salt grands, les blé, sont lwank 
t la frontirre de la Franse 
La, vietimes de leid vaillance 
Les Mar'. dorrnent in, inaneeatix ! 

On unit de langs vols de corbeam 
Toornoyer dans Ie viel immense. 
( ' IM011e ile snot  grands, comme il.,  sant begin. 
Les Idtls des frontklren de Franse' 

II en soit eornint• des sanglot. 
Quand le vent dit Nord les brlanee ..., 
I / pa in ,J e ril de la vengeaff•e. 

kler, ra nous le sarig' de= heros! 

Sid. Ia froittit're d,• 1:1 France 
1 ItlIa.' t oltlille ie,  it's 

gezicht op de zee, de boschjes, Zorgvliet en 
de stad. 

,Dit alles werkt er toe mee, het werk ons 
te maken tot een genot, en om den leertijd, 
waarin moreel moet worden gevorderd van 
hunne krachten en toewijding, voor onze 
leerlingen te doen zijn een viertal jaren, 
waaraan zij later toch ook met veel genoegen 
zullen terugdenken. Moge het ook strekken 
om kun liefde in te boemelen voor de taak, 
die hun wacht! 

-Misschien is het niet overbodig,, ,ten slotte 
nog mede te deelen, dat in normlile gevallen 
de misjes van, het derde studiejaar deelnemen 
aan het examen-nuttige handwerken, en de 
leerlingen van het vierde studiejaar aan dat - 
in de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek. 
Of zij zich bovendien met gegronde hoop op 
guostigen uitslag in het vierde studiejaar of 

rens
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Schaamtelooze Vrouwen? 
I hoe de oorlog onze vrouwelijke eigen- 

schappen v medelijden, lichlt•rijkheirt en 
hulpvaardighe

an  
id tracht aschadeloo," te maken, 

hinkt al heel sterk uit de publicatie, 111 
.1dgusns I.I. door den bevelhebber van het 
Wurtentbergst•he legerkorps afgekondigd: „De 

beschamende tooneelen , die 
zich Gmniatnelijk van vrouwenzijde, bij de 
aankomst van Eransche gevangenen hebben 
afgespeeld". luidt het daarin, sgeven den 
korpscommandant aanleiding bekend te malen, 
dat ivo.% en , die zich op oirmaardige wijze 
naar de ge, angenen toedringen, door de politie 
gearre,teerd en dat haar namen den opper-
bevelhebber medegedeeld zullen werden die 
ze in de bladen Publieceren zal. 

De tonneelen, waarop deze publicatie be-
trekking lidaft, hebben zich afgespeeld in liet 
station van Stitttgnrt , bij aankoinst der eerste 
Vranscht. krijgsgevangenen. Een deel van liet 

n.l. de „dames", drong naar de ge-
valigentat toe, om hun geschenkenen bloemen 
re overhandigen. I /en volgende, morgen hebben 
cenige „dames" telefonisch geïnformeerd, of 
het veroorloofd is den Eremeien chocolade 
en rozen te brenghn. liet tactloome optreden 
dezer daities heeft hij de Stattgarter burgerij 
grome ergernis gewekt die ook in de pers 
meerklank gevonden heeft." 

Men zon liet moeielijk kunnen gelooven 
ware het ,iet, dat deze publicatie in liet 
Ilerliner Tageblatt werd opgenomen. I /e 
vrouwen ,net arrestatie bedreigd, omdat zie l 
rampzalige , weerlooze krijgsgevangenen, die 
iglo vaderland met trouw en eert,  gediend 
hebben, met een vriendelijkheid regen willen 
treden om hun te tonnen , dat althans in der 
vrouwen had een grootere plaats voor, liefde 
dan voor haat bestaat! Wie had zich zoo iets 
kunnen denken in een staat van wesjelijk 
Europa l• 

Laten wjj, waner liet eventueel zoover 
mocht komen -- nat de Hemel verhoede —
dat er van krijg,-gevangenen op onzen bodem 
sprake mocht zijg tonnen, dat wij N edrlandsch; 
vrouwen voor de Duitsche, noch voor welke 
andere ook onder willen doen in liehlerijklieid 
jegens mam-aprilde vijandelijke soldaten. Geen 
Nt•derlandsch bevelhebber zal ons daarom 
met een dreigement vrees aanjagen. 

De „schaatigelotize,  vrouwen van het Ilerliner 
Tageblatr hebben onze. volle sympathie. Wij 
zullen niet minder // schaamteloos,  zijn --dito 
zij, wanneer het er op na» mocht koinen. 

Gelukkig schijnt de kans, dat ons land 
buiten dan strijd zal blijven, hoe langer hoe 
grooter te ,-orden, maar 't kan elk °ogenblik 
verkeeren en wij moeten dus gereed blijven 
onze rilluditm ter verdediging onzer neutraliteit, 
wij vrhniven ter verdediging van alle begrippen 
van humaniteit, hulpbetoon en liefde! 

INGEZONDEN. 

Stille Armoede. 
Ilerwegen maakt men zich op om den 

nood te It•migo•n , die in onze stad ontstaan 
door den Eitropeesehen oorlog en door de 

buitengewont• mobilisatie van ons leger. Tal 
van vereenigingen en comits 's hebben reed, 
de handen aan den ploeg geslagen om , zdo 
veel dat in hun vermogen is , degenen te 
helpen, dit• hulp noodig l•ti die 
v ragen. Eli al kan ook niet in alle, voo 
zien ordt,» , men wo, er vrij wel zeker van, 
dat niemand, die ondersteuning dringend noodig  

heeft, geheel zal worden afgewezen, wanneer 
hij of zij zich ter aangewezen plaatse aanmeldt. 

Maar, zoo vragen wij, zullen ook hier weer 
de brutalen het meeste krijgen, zal de mond 
het eerst en het best gestopt worden, al naar 
mate hij liet wijdst wordt opengezet? 

\V ij gelooven , dat er een. bijzonder goed 
werk zou worden verricht door het orgaiii-
sieeren eenei krachtige vereeniging tot onder-
zoek naar en leniging van d e stille ar 
moede. 

Wie door de straten der residentie wandelt 
en zijn schreden niet ,Ileen naar de hoofd• 
vo.rkeerswegen richt, doch ook naar de wijken, 
waar de „kleine burgerman" woont, zal, als 
hij eenigszins net de gelaatskade op de 
hoogte is, op menig vrouwen•gezioht de trekken 
bespeuren van bittere, maar zooreel mogelijk 
verbeten ellende. Hier komt er een niet een 
recept in de hand de woning van een arts 
uit en wringt de handen daar brengt er ern 
een kind naar school en poogt met de kleine 
te schertsen, terwijl de verwrongen trekken 
duidelijk van ingehouden tranen getuigen 
ginds sleept een derde zich moeizaam voort 
met een veel te maren berg waschgoed, waar-
onder zij dreigt te bezwijken, weer elders zit 
er een toet het gelaat in de handen ver- 
borgen , achter liet raamgordijn en schokt 
zichtbaar van zenuwaandoening. Deze allen 

n elde n" zich waarschijnlijk niet"; zij kinnen 
niet „bedelen"; zij teren weg en „gaan stil 
(teen" misschien. Zeg niet: ir waarom zijn zij 
dan ook zoo dooi"; zeg bever , neen 
zeg niets, maar maak u op om werkdadig de 
behulpzame hand ie bieden, Hier ligt voor 
de beter bedeelde vrouwen een heerlijk arbeids- 
veld, NANN 

Hulp in het huishouden. 
lij een ingezonden artikel in s liet Vaderland,  

schrijft lno liet volgende: 

De kranke zucht en de arme schreit 
De martling en 't gebrek vermeeren, 
Wij bidden in den naam des Heeres 
Verhoort de stelp der_mÈnschlijkheid. 
Helpt, geeft, ‘-rrí• helpen kan en 

geven 
Geen oor gestopt! geen hart versteend! 
Al wat gij doet wordt aangeschreven, 
Al 'wat gij geeft wordt God geleend. 

Onder de vele nuttige vereenigingen zoenvel 
op philantropisch als op sociaal gebied, waarop 
onze Residentiestad trotseh mag zijn, neemt 
de Vereeniging „hulp in liet Huishouden,  
zeker een zeer voorname plaat, in. 

Bet nut door haar gedurende bijna tien 
jaar gesticht, de duizentlen• huisgezinnen van 
minvermogende arbeiders door haar voor onder-
gangen Verwaarloozing behoed , de hulp door 
kaar ook aan liet Gemeentebestuur gedurende 
die jaren bewezen, door het verzorgen van 
zieken en kraartivrotnyen , die anders in de 
ziekenhuizen opgenomen hadden moeten worden, 
dat alles stempelt deze vereeniging tot een 
der eerste op philanthropis"-h en sociaal gebied. 

Maar niet tevreden niet liet vele goede door 
haar gedaan, wd ook zij, nu de nood aan 
den man komt, nu juist voor haar werkkring 
het arbeidsvel zmweel grootar wordt, niet 
alleen niet ach terldijvim, maar haar liefdewerk 
aan nog ineerdere huisgezinnen dan voorheen 
ren zegen doen •trekken, ja zelfs nog uitbreiden, 
daarbij geuite] d op del tillervaardigheid van 
's-Gravetiltage', ingezetenen. 

Door de neon t• welwillendheid van de Directie 
van liet Natie nal Grondbezit , waarvoor hier  

openlijk een woord van hulde, heeft de Ver-
eeniging de beschikking over 2 villa's aan 
den Gevers Deijnootweg met een achttal bedden; 
een liefdadige dame zorgde voor nog een zestal, 
zoodat nu reeds over een 14-tal bedden kan 
worden beschikt. 

Waarvoor dienen deze, zal miijachien een 
enkele vragen:' 

Deze dienen oin kraamvrouwen uit min-
vermogende arbeidemPezinnen op te nemen, 
te verzorgen. te voeden enz., totdat zij wederom 
aangesterkt haar huishouden 'kunnen bestieren 
en de zorg voor hars kinderen op ziele kunnen 
nemen. 

dit wel noodig'... luister slechts! 
Een fatsoenlijk werkman is niet 'TOUW en 

kind in Duitschland werkzaam, Daar komt 
de oorlog. De man rnoet terug "om zijn pl• 
in het leger in te nemen en alles achterlaten. - 

Ann alles ontbloot komt hij met zijn hoogst 
zwangere vrouw hier aan. 

Liefderijk wordt hij door de ouders zijner 
vrouw opgenomen, maar dezen hebben zelf 
tien kinderen. De vader slaapt op den grond 
om zijne dochter in het bed naast moeder te 
doen rusten. 

De ziekenhuizen zijn overvol. In liet huis-
gezin met tien kinderen is het niet de geschikte 
plaats voor de jonge vrouw, om rustig hare 
bevalling, die eiken dag kan plaats hebben, 
af te wachten. 

De Vereeniging Ilulp in het Huishouden,  
evenwel is daar, gereed om haar op te nemen. 

Dit eene voorbeeld uit vele moge voldoende 
zijn. 

De verzorging van de huisvrouw in min-
vermogende arbeidersgezinnen bij ziekte en 
kraambed, in de gezin n en, gaat onverminderd 
voort, terwijl bovendien, waar noodig, nog 
versterkende middelen worden uitgereikt. 

Heb ik te veel gezegd hij den aanhef, dat 
de Vereeniging „Hulp in het Huishouden, 
een zeer voorname plaats inneemt onder de 
philanthropische eiwtociale vereeniOngen in 

Gravenhage? 
Helpt, geeft, wie helpen kan en 

geven. 
Veel, zeer veel is mondig, zooveel geld, al' 

voedsel, beddegoed, enz. 
Voor hen die liet nog niet weten, liet 

Secretariaat is gevestigd Groothertoginnelaan 
12 I , 's 1 iravenhage. 

Mogen deze weinige regelen alle lezerssen 
en lezers aansporen de Vereeniging c llulp in 
het Huishouden,  te gedenken en haar te 
steunen in haar voor onze Residentie zoo 
hoogst nuttigen werkkring. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

Gooi geen voedsel weg. 

h, deze dagen dient er voo al voor gezorgd 
te morden, dat geen voedsel wordt wegge-
worm,. Er zijn helaas te velen,   die er naar 
snakken, een degelijk overgebleven hapje te 
mogen verorberen. 

Met groote instemming laz mi mij daarom  

hetgeen een lezer van ',Het Vaderland,  aan 
dat blad schrijft 

„liet overgebleven eten der militairen wordt 
in gewone omstandigheden verpacht aan a.a. 
,,,;poelingboeren,. Reeds van andere zijde werd 
er op aangedrongen, nu in menig gezin gebrek 
wordt geleden, dit overgebleven eten aan dr 
noodlijdende gezinnen te geven. Wij waren 
Zondag 3.1. er getuige van, dat aan een der 
scholen, ingericht voor hulpkazerne, eenige 
vrouwen stonden met emmertjes, in de hoop, 
dat zij iet, konden krijgen van het voedsel 
dat dien dag was overgebleven. De • Offiier 
stond dit echter niet toe, hoewel er een ketel 
met aardappelen' van circa Inil L. en ongeveer 
511 1.. bruine' boonen niet waren -verbruikt. 
In liet nu niet zonde dat dit alles maar in de 
„spoelingtontt gaat, terwijl velen snakken 
naar een warm en voedzaam maal?. 

Een goed voorbeeld. 
Een onzer getrouwe lezeressen belde 0113 

gisteren op om ons een door haar ontvangen 
circulaire van haren rundersfager voor te lezen, 
waarin deze mededeelt, dat contante betaling 
van het geleverde vleesch na dl Augustus 
a.,. niet meer gevorderd zal worden, doch 
dat dan weder het vroegere systeem van 
levering op maandrekening zal worden gevolgd. 

Wij meenen goed te doen met deze mede-
deeling hier te plaatsen. Er blijkt toch uit, 
dat er wel degelijk leveranciers van voedings-
middelen zijn, die het belang hunner afnemer, 
niet uit het oog verliezen, overtuigd als zij 
lijn, dat dit belang ten slotte ook het hunne is. 

Scherp — en gelukkig scherp in den goeden 
zin des woords — steekt deze daad van den 
runderslager af bij de schandelijke wijic, waarop 
den eersten dag der mobilisatie een kruidenier 
zich trachtte te verrijken, door van zijne 
klanten egárme prijzen n contant te eierhen. 

Die mijnheer schijnt gelukkig reu da de ge-
volgen van zijn onmensehelijke daad te voelen. 
Naar wij vernemen, heeft hij zooveel afnemers 
verloren, dat hij thans als 't ware bedelt, 
om ben weer te mogen bedienen. Zoo druk 
hij het 1 Augustus 1.1. had om geld binnen 
te halen op schandelijke wijs, zooveel tijd 
heeft hij tea om de waarheid te overdenken 
van de oud-llollantische spreuk, dat men liet 
lid up den neus krijgt, als men liet onderste 
uit de kan wil hebben. 

Aan onze lezeressen. 
Teneinde gedurende de mobilisatie, die een 

grom deel van het zetterspersoneel onzer 
drukkerij onder de wapenen riep, niet telkens 
niet een 'oir' blad te komen, zullen wij voor-
loopig uitsluitend des Zat e r d a g s verschijnen 

en dan telkens met een vol blad. Wij twijfelen 

r niet aan, of onze lezeressen zullen dit aan. 
narner en practischer vinden. 
Voor de vele bewijzen van sympathie, in 

den loop dezer maand ontvangen aangaande 
den „actueelen" en „passende»" inhoud en 
Pion van ons blad, brengen wij hier openlijk 

dank: 
Wij zullen voortgaan, „de klaagselle Vrou-

wenkroniek" een blad te doen blijven , <lat 

in deze moeielijke tijden zijn eigenaardige 
plaats weel in te nemen. 

DE DIRECTIE. 

AI)VERTEN'i'JF N. 

Familie-Pension 
laten RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

Maison de Couture „Aux Elégantes" 
Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye. 

SPECIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES — ROBES DU 

Costumes  Tailleur 
Mus sur meiure á partir de fl. 95.-- 

De firma A. L J. & W. DE HAAS 
-Vleeschhouwers Hofleverancier» 
le Wagenstraat 35a — Tel. 882-883 

heridt hink dat vn af 24 dazer is prijs eau het 
kalfsvieesch II csets per lik is ver-
minderd. 

Hugsche Coijp. Keuken 
Kepplerstraal 210-280 Anna v. Duerenstraat 151 
TELEFOON Haag VWO. TELEFOON Haag %ms. 

Terugkomende op zijn besluit, om in 
verband met de abnormale tijdsomstandig-
heden voorloopig nieuwe leden te weigeren, 
geeft het Bestuur der H. C. K. kennis, dat 

van af heden weder nieuwe leden 
zullen worden aangenomen en dat 
weder vvekelijksche menu's worden verstrekt 

F. F. W. van Wijk, Dameskleermaker 
TOLLENSSTRAAT 118. Teleph. 3235. 

late Klas Kletedspmakeril. 

Leirort ~rondo hut stille ulanen  (lot einde, 
Aug ) allo voorkomende kleedingatulakan togen  
verminderd*" prijs. 

DE FRIESCHE KRUIDKOEK 
"Werk FRIEZIN, 

van firma W. H. TACONIS - Leeuwarden 
I lp 't gebt..,1 Kl /Eli Ine fijnste. 

Keurig verpakt. Bekroond ....n GOEDEN MEDA I 1.1.e.. 

V.,onntding desa gt.heel 

fAcrlea.lache Wek. oe Sicea4rtaklertj, tkofebora a. L mens. 

GEBRUIKT STEEDS 

MOLENAARS 

NIMMER 

geeft aan haar Wien. 

tèle kennis, dat het 

Kalfsvleesch a.s. 

Maandag, 24 Augus-

tus, met 

10 cts. per Kilo 

VERLAAGD 
wordt. 
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DE 1-1AAGSCHE' 
WOUWENKRONIEK 
Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

Dit blad verschijnt Idem Woensdag en Zaterdag. 
De abonnementaprija bedraagt (0.15 per kwaptbal, 
bij vooruitbetaling. ,kfrondernike nummers 5 leent. 

BUREAU VAN ADbUNISTRATIE EN REDACTIE 

Wneuterdijk 16, 's-Gravenhage. 
rinacroorr 2112. • 

DER ADVERTENTIEN: 
Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20. 
G r oo t e let ter s woeden naar plaatsruimte 
berekend. Bij abonnement belangrijke koning. 

de vroegere acts van het spel, getiteld vorig artikel • eLece een uur per dag in een 
s  Het inelkaar-zetten van den Staat.* boek van een braaf menschgenie, dat wou 
In dit uur van ramp, •grooter nog dan 

eenige verbeelding nu vermag te zien, be-
schuldigen wij mannen en vrouwen te 
zamen. We zijn allen schuldig en verant-
woordelijk voor de vlammen van haat, die 
kunnen neerbranden de schepping en het 
product van millioenen hersenen, en millioenen 
handen, en, hun duoden honderd-duizenden 
menschen , wier lot moest geweest zijn de 
beschaving mee. op te bouwen. 

We zijn allen gelijkelijk schuldig: de man-
nen, omdat ze dien geest van haat en ver-
...meting hebben hooggehouden als een aooge-
naamd ',onuitroeibaar menschelijk instituut., 
en hem altijd door hebben gevoed door de 
maatschappij te organiseeren als een geweldig 
aanvalsleger; en wij vrouwen omdat we naar 
dar anti-sociale kracht ruidig-goktrken hebben, 
zonder al onze opbouwende machten in werk 
te stellen, om met die verwoestingekracht het 
evenwicht te honden. 

Toen wij ons zelven toestonden nederig en 
bescheiden in onze politieke machteloosheid te 
blijven , verwaarloosden wij de grootste plichten 

—wan de moeders van het ras. Nog grootex is 
onze verantwoordelijkheid , omdat wij den 
Geest van Geweld hebben geduld rondom ons, 
en dikwijls met hem hebben meegewerkt. 

Zij van ons, die in haar met redt. harts-
tochtelijk verlangen om de vrouw de plaats 
in bet leve° te veroveren, die 'haar toekomt 

de opbouwende wegen verlaten hebben, 
en het geweld hebben gevolgd hebben 
de mannen versterkt, om dien Geest op te 
houden, die nu Europa verwoest. 

Een heele wereld' blaast nu met de vlammen 
van den wildsten haat. Miliioenen Enropeesche 
mannen, gister oog. musici, kunstenaars, pre-
dikers, leeraars, geleerden, technici, arbeiders, 
beschaafd, vrijheidminnend zijn nu bloed- 
dorstige worstelingen, besmet door het zwaarste 
vergif, dat ooit in aderen woelde. Alle dammen, 
alle uitwendige teekenen van kulluur en be-
schaving breken door in deze uitbarsting van 
Weestachtigheid, die bij den oorlog hoort. 

Vrouwen dezer gansche wereld, wanneer gij 
alle partijschap vergetend, u te zamen brengt 
in één over% eldigende roep om mede. e g g i n g - 
scha p in het politieke gebeuren... gedenk-
dan de woorden van Bertha von Sidtner 
eronder stemrecht en politieke verkiesbaarheid 
kunnen vrouwen niet helpen om de wetten 
oe veranderen,. waarop oorlog en militarisme 
berusten, en ik ben er volmaakt zeker van 
dat vrouwen; déns medesprekend, het vredeswerk 
in vol gedijen zal uitstroomen tot het zijn 
doel heeft bereikt. 

Naar aanleiding van mijn woorden in een 

Oorlog. 
Jus Sufrragii 'van Augustus, dat al gedrukt 

was toen het vreselijke nieuws door Europa 
vlamde, heeft in zijn nummer een manifest 
gelegd, gedrukt in ronde inkt, en me; een 
roode rand omgeven 

Wam 19.000.000 vrouwen. 
Beroep op de Regeeringen vin Europa. 

Het Hoofdbestuur van het Internationaal 
Vronwenlicerechtverbond, vertegenwoordigepde 
zes en twintig landen en twaalf millioen vrouwen, 
besloot een Manifest te zenden tot de legen-
ringen. Het werd aangeboden aan de gezanten 
in Londen en aan Sir Edward Grey. 

Het luidt: 
sIn dit vreeselijke uur, waar het loc van 

Europa berust op besluiten, die vrouwen geen 
macht hebben mee te vormen, kunnen wij, 
die onze verantwoordelijkheid voelen als de 
moeders van het mensehenras, niet onbewogen 
ter zijde blijven. Hoewel politiek machteloos, 
roepen wij de Regeeringen en Machten van 
alle landen op, om dit dreigend noodlot af 
te wenden. 

Vrouwen vinden zich nu geplaatst in dezen 
bijna ondragelijken toestand, dat al wat zij het 
meest vereeren en lief hebben — het huis, 
het gezin, het ras — wordt bedreigd, niet 
alleen met de mogelijkheid, maar met de zeker-
heid van algehdele schade, die zij oninmhtig 
zijn te verslaan. 

Hoe ook de uitslag zij, de oorlog zal het 
inensehenras arme achterlaten, beschaving 
teruggezet en .een rem vormen voor de opheffing, 
van de volksmassa's waarop zoo veel van de 
welvaart der naties berust. 

Wij vrouwen van zes en twintig landen, 
tesaam verenigd in ons internationaal verbond, 
dat wil voor de vrouwen het recht verkrijgen 
om met de mannen tezamen het lot der volken 
te helpen bepalen, smeekes n geen mogelijkheid 
van verzoening of arbitrage onbeproefd te laten, 
die helpen kan om de beschaafde wereld niet 
in bloed te dompelen en te smoren.. 
—sagg„ ook deze stem van rede en gevoel, 
van moederlijkheid bleef ongehoord in het 
gehuil van den algemeenen waanzin. Radio 
Schwimmer,  , de liongaarsche, de anders zoo 
leuk-geestige, roept no de volgende woorden 
van SarCaffile en pijn 

liet Bankroet van de door-dee-man-
gemaakte wereld, in oorlog. 

Het gordijn van het  Europeesch toonel 
wordt opgetrokken, om ons te tonnen het 
laatste bedrijf van het grootste treurspel, 
dat ooit werd opgevoerd. 

- 11e verschrikking van een Europa-oorlog 
heeft ons niet bij verrassing getroffen. Dit 
laatste bedrijf ie het logische gevolg van al 

Feuilleton. 
27) 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitsch van A. O.c. KLAUs7.3lANN. 

(Nadruk verboden). 

. Als Lothar maar niet de dwaasheid beging, 
werkelijk zelf te komen, om haar tot een 

—besluit te willen dwingen. Ze kon nog niet 
beslissen, ze kon hem nog geen antwoord 
geven, dat hem zou bevredigen, omdat ze zelf 
nog biet in het reine was met haar gevoelens. 
7 had medelijden met hem, meer dan mede. 
lijden; maar of dat ziedde was liefde die ook 
tot elfen bereid ie,. al wan het dan ook maar 
het opgeven van eigen wil en zelfstandigheid, 
dat wist ee niet en daarom kon ee hem nog 
niet antwoordera. Ze wist niet, of se waar. 
beid -sprak, wanneer ze zei; dat ne hem 
liefhad; evenmin was ze daar zeker van als 
ze het tegendeel verklaarde. Maar zij was aan 
een geweldige ontroering ten prooi; sij voelde 
haar ganeehe innerlijk door elkaar geworpen 
als tea waterman*, die door den storm 
woedend gezweept en tegen den oever ge-
slingerd wordt. 

.4t wiet, dat dr ongelukkige een revolver 
me 'grijpen en dr band aan nek eelt -ban, 
wanneer se mei knelt woorden gijn aanmerk  

afwees. Dat wilde zij hem noch zijn ouden 
vader aandoen en evenmin zichzelf; zij ge-
voelde, hoe diep ongelukkig heet dat zou 
maken. 

Een luide woordenwisseling in de vestibule 
deed Barbara opschrikken. Anders was zij niet 
zenuwachtig en inerechen noch dieren konden 
haar intimideeren , hoe heftig ze ook waren. 
Doch in dezen onrustigen toestand was het 
verklaarbaar, dat haar een rilling doorschokte. 
Ze ging naar de deur en bleef met ingehouden 
adem 'luisteren. • 

!luiten was het echter weer rustig geworden. 
Barbara trad op het venster toe en hoorde 
een rijtuig wegrijden. 

Ze schelde den knecht en vroeg wat er 
gaande was. 

„,,Kapitein Kenten was hier", zei deze.. - 
„Ik heli hem gezegd, dat mevrouw zich 

niet goed gevoelt en niemand ontvangen kan. 
Desondanks wilde hij toch binnengaan en met 
moeite heb *ik hem dat kunnen beletten. 'lij 
beweerde, dat hij u beslist moest spreken 
doch ik heb hem verzocht :terug te willen 
komen, omdat u op 't °ogenblik voor ieder 
belet had gegeven. 

„'t Is goed", zei Ibrbara rit de knecht 
verliet de kamer. 

Ze mond voor een catastrofe. Ze tred ge-
dwongen tot ere hroliming, dir waarschijnlijk 
haar yell en onderen leed sou mnlireamen.  

verrijken inplaats verwoesten*, vraagt men mij, 
via dit blad, welke boeken daarvoor het beat 
in aanmerking komen. Natuurlijk kan ik die 
vraag niet beantwoorden. Uni verscheiden als 
de genieën zijn, en de wat lager geraagde 
uitstekende werken ... Zoo verscheiden zijn 
de zielsbehoeften, de ziele- en geesteskrachten 
dergenen, die in deze tijden, door hun nit-
stmomende liefde getroost willen worden. 

Ik kan alleen enkele werken nmmen, die 
mij en anderen, die ik ken, sterken en ver-

- kwikken; 't zijn haast altijd oude beminden, 
omdat de mist n 
onbekende denkwerelden tedilmeentreeren; het 
oude beminde roept herinneringen op, kijkt 
zoo vriendelijk op je neer met zijn lieve oogen, 
drukt vast je handen als een weergekomen 
vriend: 

De Bijbel: 
De werken van Giithe Faust, lphegenie, 

• Wahrheit and Dichtoog. 
Schiller, Heine. 
Shakespeare, Thackery, Dickens. 
Carlyle, Tolstoi. 

Rousseau, Balza°, Rollend. 
Dagboeken. Mdmoires. 
De groots filosofen van alle tijden. 
Onze eigen rijke Nederlanders, ook van de 

laatste jaren. 
De nieuwe stroomingen naar godsdienstige, 

ethische, sociale idealen. 
Zegt ieren& eo neen, dit alles troost me 

nu niet; mijn voedingebodem verlangt naar 
ander zaad.. 

Waarom zou hij het niet nemen? als liet 
maar goed zaad is, waaruit gezonde planten 
kunnen opgroeien! een prikkellectuur; geen 
verdooviegsvergif; geen laffe, onwaardige kost 
in deze oud ernstige tijden. Verder ... alle s, 
wat zijn gedachten kan afleiden en richten, 
zijn ziel warmen. 

. E. 

De oorlog, de vrouw en 
hare kleeding. 

omen 

LIZE DEUTMANX, 

Reeds eenig maanden geleden heb ik in de 
e l langsehe Vronwenkroaliek. (zie nummer van 
n December en volgende eOver den Rok, 
het Cornet en nog wat, in verband met de 
lichamelijke Opvoeding der vrouwelijke Jeugd.) 
eenige beschouwingen ten beste gegeven over 
de vrouwelijke kleederd recht, die altijd on. 
oractisch en in vele gevallen, — door de 

Tiende Hoofdstuk. 

Werner had de gedachte aan een anderen 
werkkring opgegeven. liet stond 

anderen 
werkkring dat 
zwavel Kersten als Don het merken ronden, 
als hij naar een andere betrekking solliciteerde. 
!let valt altijd moeilijk, iets geheim te huilden ' 
en wel in het bijzonder als het gaat om een 
betrekking. Waarom ook zou hij deze la-
trekking opgeven:' Hij had ervaren dat Dora 
deed, alsof er niets voorgevallen was. Ais 
hij nu wegging, was dat een bewijs, dat hij 
zijn geweten .bezwaard gevoelde. Bovendien 
zou Kersten net zoolang bij hem aandringen, 
totdat hij zou moeten bekennen „Ik heb een 
domheid begaan, die ik, vrijwillig boet." llij 
kon nog altijd weggaat', als de zaken on-
Transtiger voor hem gingen -staart en dr 
termijn van de afloop va» zijn contract naderde. 
Wanneer. hij wegging, zon hij niet in de 
buurt kunnen blijven. Het zou hem al te 
pijnlijk rijn, Dom eteede weer te ontmoeten. 
Neen, dan wilde hij maar liever liet Vader-
land verlaten eis weer naar liet buitenland 
gaan. 

Zijn timmieele gesteldheid liet hem daarbij 
toe, »iet onmiddellijk werk ven een betrekking 
te maken, dal nog enigen tijd ziek aan de 
studie te wijdt ii In Noord-Amerika am men 
bron dan weer met open armen oinveniten, 
vooral in l'indiumt. Als hij van uit zijn  

gevaren, die deze kleeding voor de draagsters 
zelf en daardoor ook indirect voor anderen 
medebrengt — zelfs misdadig kan genoemd 
woeden. Helaas, ik heb toen niet vermoed, 
dat zoo spoedig de waarheid mijner beweringen 
zou gestaafd worden door den vreeselijken 
oorlog, die nu nog slechts in liet beginstadium 
verkeert. 

Ik heb er op gewezen, dat de vrouw ie 
haar lichamelijke, economische en geestelijke 
prestatie's in hooge mate geschaad wordt door 
de alle vrije ontwikkeling tegengaande wijze 
van zich te kleedes, die er op berekend schijnt 
haar in afhankelijkheid neer te drukken. 

wisselwerking bestaat turechen liet cornet en 
de lange rokken en dat de oplossing van het 
moeilijke kleedingvraagstuk slechts kan gevon-
den woeden t,f in de' afschaffing van' den rok, 
U, ist het verbannen van den langen rok. 

Mijn uiteenzettingen hebben toen eenige 
pennen in beweging gebracht. Sommigen von-
den mijn voorstel reu den zeer korten rok 
snaar., ',overdreven., ',mals waarbij zij zorg-
vuldig nalieten mijne zeer ernstige bedenkingen 
tegen de vrouwelijke kleederdracht . te ont-
zenuwen; anderen, en het verheugt mij, dat 
deze verreweg in de meerderheid waren, be-
tuigden snij _mondeling of schriftelijk hunne 
sympathie, maar enkelen onder deze voorstan-
ders van een radicaal verbeterde vrouwenkleeding 
veilden, dat de tijden er nog niet srijp. voor 

Er moest eerst nog eens een do tal 
jaren of langer over geredetwist woeden, al,  
vormis de haat tegen het nieuwe, die de 
meeste ';inenschen kenmerkt, voldoende bespro-
ken en ;bezworen zou kunnen zijn. 

Inliep onder den druk der tijden mijne 
toen ge ite voorstellen misschien nu gereeder 
ingang vinden? De mensae» hebben altijd 
harde uwen nodig alvorens men ze in een 
andere 'cliting dan de steeds gevolgde, kan 
brengen 

Zal d ontketende oorlog niet al wat daar-
mede ve honden is, genoeg stuwkracht bezitten 
om de ',vrouwen andere wegen te doen in-
slaan ? 

eindigde in liet bovengenoemde opstel 
mijne 'beschouwingen niet de volgende opmer-
king, die ik, in liet belang der zaak woordelijk 
herhalen wil : 

e lle tegenwoordige vrouweelleeding is ook 
gevaarlijk in ander opzicht. Weet ge wel, dat 
bij groote catastrofen altijd de meeste slacht-
offer, onder de Vrouwen en kinderen woeden 
gevonden, vrouwen en kinderen, die zon dik-
wijls ni Céif adem woeden genoemd, romig 
ook kier, met het cachet shultielorelteid. 
voorzien:' Dikwijls genoeg worden erostige 
argumenten beantwoord met de opmerking: 
e lk behoef toch niet slootje te springen, in. 

liet buitenland ging. zou dat ook een beteren 
indruk maken. Men, zou zeggen: de man heeft 
zijn betrekking opgegeven, aan verder le Ali-
deeren en omdat hij nog steeds niet gevonden 
heeft wat hij zocht. 

Zoo had Werner zich aan alle kanten ver-
zekerd tegen onverhoedsehe 11"..111ti Urn null 
zijn omstandigheden. Met Dora had hij slechts 
ambtelijk verkeerd. II ij deed bizar schriftelijk 
alle belangrijke berichten toekomen en gewoonlijk 
schreef zij dadelijk haar op- ot misinerkingen 
er onder en stuurde er, dan terug. Zij ging 
altijd ilecoord met Werners voorstellen. 

Aan graaf K !inter had zij eens een Ansicht 
gestuurd en voorzomer Werner wist, had &ze 
haar ook geantwoord. 1/at zij mui hein, Wener, 
zooiets »iet stuurde, lag voor de hand. Dit 
7.09 -vertrunwelijklicid geweest zijadiTe- 
niet te -verwachten is vaa een dief tegenover 
een ondergeschikte. 

Din zes uur steeg  Wener te rei•il 
naar lecniliolen, waar hij A lintvr zou (entameren 
om altn r011 a' I; lover ar te halen.' liet ver- 
wonderde hem, dat hij K linten paard Met op 
het voorplein zag. 

Mes rime.  Radiora vilder km ast te paard 
uit d...stellen eh lel ua le lbe.grOetiag 

„I • lamel 1 vanmorgen mei mijn gezelo-hap 
1111W:11 Vergetitegrn, mijnhert duiding, Graai 
Ali rrrr is door een telegram Yregrforp...  tbj 

trekking hij dr Itrechweld-werkea weer naar moed ome-waade op reis doek koer  wan 
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boomes te klauteren of mij aan een rekstok 
op te trekken.« Maar nooit kan men weten 
of men niet eetra in een toestand komen kan, 
waar het behoud van het leven van deze 
kundigheden en van zijne kleeding afhankelijk 
is. Eeu vrouw met een strompelrok in, als zij 
in het water valt, ook al kan zij zwemmen, 
zonder hulp van anderen, reddeloos verkoren, 
Bij brand kan iemands leven afhangen van 
de kracht zijner armspieren en de snelheid 
zijner betonen. Bij den groeten brand op de 
Brusselsche tentoonstelling een paar jaar ge-
leden, heeft men de onheilen zoo teel mogelijk 
verbloemd, maar het is mij uit goede bron 
bekend, dat er vele menschen zijn omgekomen, 
waaronder de vrouwen weer een groot per. 
centage Vormden«. 

In het aangezicht van al deze feiten vraagt 
men zich af: waartoe toch deze - minderwaar-
digheid, deze hulpeloosheid, waartoe niemand 
de vrouwen opzettelijk dwingt, maar die zij, 
gedwee, over zich laten gaan? Waartoe niet 
met één slag een meer praktische en meer 
menselawaardige kleederdraeht aangenomen? 
Want kan men een kleeding wel menschwaardig 
noemen, die ons tot hulpeloosheid veroordeelt, 
en die een gevaar voor ons zelven en indirect 
ook voor anderen oplevert? Zie naar vele dames 
aan liet strand te Scheveningen, boe ze daar 
in het lastige, knellende, oupractische.  en 
onhygiènische kleeding zich voortbewegen. jIk 
gebruik met opzet liet woord ',voortbewegen% 
daar men van ',voortloop.« lang niet altijd 
spreken kan.) Zie dat knellende cornet, die 
lange nauwe rokken, die hooge, gevaarlijke 
fransehe hakken, die groote hoeden, die door 
spelden met moeite in evenwicht worden ge-
houden, die. afwezigheid 'van zakken, waardoor 
de vrouw genoodzaakt wordt om haar hulpe-
loosheid nog grooter te maken, al haar hebben 
en houden in een handtaschje te dragen. Als 
ik dat alles zie, denk ik vaak: wat zou er 

plotseling een catastrofe over haar losbarstte? 
Vele vrouwen in België hebben een antwoord 
op die vraag kunnen geven, een antwoord, dat 
helaas, .min of meer ongunstig zal zijn uit-
gevallen. Ik ben er van overtuigd, dat Milton 
menschen de dupe zijn geworden van die zoo 
hoogstgevaarlijke vrouwenkleeding. Niet alleen 
vrouwen zelf, maar ook kinderen, die, als de 
vrouwen niet zoo hulpbehoevend waren, door 
dezen konden zijn gered, en mannen, die hunne 
hulpelooze en radelooze vrouwelijke bloedver-
wanten moeten gaan helpen ecobij die ptngen 
den ondergang kunnen ,vinden eo suffen ge-
vonden hebben. 

Er is meer, Ik geef no een zoogenaamde 
verbandcursus. lip dien cursus, waarvoor zich 
honderden vrouwen van eiken leeftijd en van 
eiken stand met waarlijk groot enthousiasme 
hebben aangemeld, leeres zij in hoofdzaak dat, 
wat de leden eener ambulance moeten kennen 
en kunnen. Laat mij in het kort even liet doel 
van deze opleiding nader °inschrijven, daar 
mijn pogen en dat van enkele mijner collega's. 
die hetzelfde willen, verkeerd beoordeeld, ja 
zelfs veroordeeld schijnt te waden. Natuurlijk 
ligt het niet in ons plan verpleegstets en ver-
plegers in optima forma af te leveren. Daar-
van. ontbreekt ons de tijd. Ook willen wij 
niet in de rechten van anderen treden. Wij 
begrijpen heel goed, dat de door MIS onder-
richten niet op hetzelfde peil kunnen staan, 
als bijv. de leerlingen, die op de gewone svijze, 
kalm en 'rustig door het Horde kruis zijn 
opgeleid. Wij brongen niets anders dan reserve 
krachten te leveren, als de geroutineerde ver-
plegers of verpleegsters hun taak Met meer 
afkunnen. Het is dan toch beter, dat inas in 
geval van nood over memehen kan beschikken, 
die iets weten, dan dat er alleen hulpvaardigen 
gevonden worden, die hoegenaamd green begrip 
valt wenden, wondliehandefi n ng ez. hebben. 

Ik roep de eamlidaten voor den eieins in 
kleine groepen, in groepen volt tien rap, die 
dagelijks, gedureelle twee weken theoretisch 
en vooral ook pret, tiseli onderwijs ontvangen. 

sch ijlt! ijk vanmiddag reed, weer terug. We 
zullen onze rit niet heel ver kunnen uitstrekken, 
want ik moet weer spoedig thuis zijn." 

Mevrouw Klover zag er vermoeid uit en er 
was iets zon onrustigs in haar, dat het Werver 
miiiiiddelijk opviel. ook keek zij onder het 
rijden voortolurnil oom, als vreesde zij, dat 
iemand haar volgde. 

/.nalong Barbara.  en Werner in galop reden, 
was er natuurlijk geen kwestie van spreken. 
alaar ',Jolt'', nadat do,  paarden sta lovolets gingen, 
werden er weinig woord. tusselien hen ge. 
wisseld. Enkele gewone opmerkingen Werden 
va n weerskanten gemaakt - zonder dat er een 
geregeld gesprek uit voortvloeide. Er moest 
iets aan haperen hij mevrouw ❑;lover, dat zag 
Werner w•.1, «heelt biij voelde zich niet gerechtigd, 
ernaar to vragen. 

Eerder dan gewoonlijk sloeg mevr..« a- f ;lover 
den weg naar I vershofen en 101'11 zij hij 
het park :omkwamen, hield zij den tengel in 
en zei plotseling 

„IV ilt I gaaf b boter van mij groeten, 
:ok I hem ziet".. Ik denk ionormilmiddag op 
reis Je gaan. I lialing ik weblijf, kan ik nog 
niet zegg,•ii. Maar ik heb mits, innig noodig 
en ga Nee , (ginder g•iegiiiiilk nl  gig, vast reis. 
programma ie hebben. Ik meel niet reus, 
a soepweit tk hee eerst innig -elinggirn zal richten 
looissehieto an ik mat Peres o'f 'haar Lenden, 
naar het kon zoon dal 11. tne os-ol ander 
besloot k..." 

.1 nat I nerkelook o t.. mei rolio  

In de allereerste plaats woeden hen geleerd 
de gevaren en de oorzaak van wondinfectie, 
wondroos, bloedvergiftiging en de middelen 
om die complicatie's te ontgaan, dus aan het 
desin fecteeren der handen wordt bij 
het onderwijs een groote plaats ingeruimd. Zij 
weten precies hoe zij hunne handen moeten 
Wemelen en hoe de chirurgen en assisten bij 
een operatie deze verrichtingen doen. Zij weten, 
hoe zij, liefst met een paar steriele pincetten, 
de wond met steriel gaas 'moeten bedekken en 
dan; met zoo schoon mogelijke handen, het 
verband lege artis mogen aanleggen. Zij loeren 
hoe zij, dat gans moeten hanteeren, sla ergeene 

, steriele printetten aanwezig mochten zijn. 
- Dr kennis van de eerste hulp bij ongelukken 
wordt hen theoretisch en practisch bijgebracht. 
De kunstmatige ademhaling van Bilventer bijv. 
wordt eerst in korte trekken principieel toe-
gelicht, dan inderdaad op een der leerlingen 
welf in alle bijzonderheden toegepast. Zij worden 
onderricht in de gevaren., die een onoordeel-
kundige behandeling van beenbreuken met zich ' 
brengt en hoi zij de lijden aan gebroken lede-
maten moeten vervoeren. Zij moeten de gefin-
geerde patient verbinden en op een gefingeerde 
draagbaar plaatsen, en de ongelijkheden die 
zich bij het vervoer kunnen voordoen lemen 
kennen en beheerschen. Verder ervaren zij hoe 
zij bij ontstentenis van den arts, moeten handelen 
bij bloedingen, verstikkingen, verbrandingen, 
bij bevriezing en bij den z.g. eHitzschlags. 

De thermometer en temperatunropname wor-
den besproken en ' verder andere dingen, die 
bij ziekenverpleging te pas kunnen komen en 
die in een korten cursus gedoceerd kunnen 
woeden. Ten overvloede gaan de leerlingen na 
afloop daarvan onder het gehoor van een ge-
diplomeerde hoofdverpleegster (voor ons comité 
werkt zuster de Bruyn Kops) die onderricht 
geeft in dingen en handgrepen die minder op 
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 het terrein van de arts en meer op dat van 
—een serpleegstm h . Dit onderwijs bevat --  

bijv. liet volgende: het verbedden van de 
patienten , het wamt/1 een bedlegerige 
zieke, liet geven van lavementen, enz. 

Moet men nu pessimistisch gaan zeggen, 
dat al deze dingen e  to s,h niets geven«, dat al 
het geleerde ni ' ,--teekent , en dat alleen 
geroutineerde verpleegsters iets goeds kunnen 
doen? Natuurlijk zijn deze laatste veel beter 
voor haar taak gmchikt, dan diegenen, die 
deze beide cursu.ssen hebben doorloopen en zij 
moeten in de eerste plaats aantreden, waar 
haar hulp noodig is: Maar het komt mij voor, 
dat velen van de leerlingen, die op deze 
noodcursussen gevormd worden, zeer goed 
kunnen gebruikt worden. 

Velen zijn inderdaad zeer handig, zijn daarbij 
intelligent en worden gedreven door een groeten 
drang om het menschelijk lijden te lenigen. 
Drie eigenschappen, die, vereenigd, niet hoog 
genoeg kunnen worden aangeslagen. Wat den 
deelnemers van onze verbandcursussen ontbreekt 
ia dit: praktische oefening en toeneming von 
het geleerde onder leiding van een arts, op 
zieken en gewonden zelf. Me dunkt dat velen 
hunner, bijv. als hospitaaleoldaten weldra een 
zeer goed figuur zouden maken en in die 
hoedanigheid nuttig werk konden leveren. 
Maar zij moesten nu als - reservetroepen. ge-
oefend worden. Waarom gebruikt het leger-
bestuur de vele krachten, die in de vrouwelijke 
bevolking van ons land latent en ongebruikt 
aanwezig zijn, niet? Vele vrouwen zouden niets 
liever willen dan haar hulp aan de gewonde 
militairen te verlenen. 

lie ondervinding heeft geleerd, dat, na een 
groeten slag, steeds handen te kort schieten 
men de arme gékwetsten van het slagveld te 
halen. Dagen en nachten blijven die °lige-
Inkkigen daar dikwijls liggen, alvorens hulp 
komt opdagen. Duizenden eten-en op deze 
wijze, die door een spoedig en zaakkundig 
vervoer gered hadden kunnen worden. 'Voor 
het transporteeren van een gewonde zijn vaak ' 
drie menschen noodig om dat volgens de regelen 
der kunt te doen, A Is men nu nagaat, dat 

Werner en zijn stem drukte verwondering uit. 
„Ach ja, het is het gewone reis-seizoen," 

antwoordde Barbara. Iedereen gaat op reis 
en je voelt je bepaald achterafgezet, als je 
nok niet de Marlijksche reis maakt. Lang ech-
ter kan ik niet wegblijven, al was het alleen 
maar door de mussiekvereeniging. In liet erg-
ste geval moeten ze hei maar zonder snij 
1111P71. Onmisbaar is niemand." 

„Dat zullen we niet zoo boud beweren, 
mevrouw! Ik hen pas kort hier, maar ik weet 
toch 111, dat u de ziel van de vereeniging 
bent eu hoeveel er ven me persoon afhangt." 

I int, k n voor uw vriendelijke ineening," zei 
Barbara en gaf Werner de hand. Deze hield 
haar een °ogenblik vast en lootte ze. 

.,1k ga mi huiswaarts ets zal mijn best 
dram, niet door uw aanplantingen te rijden. 
Met khmer zal ik waarschijnlijk weinig -  rij-
den. want teneerste is hij voortdurend op rein 
en daarbij is hij versmeid en gereserveerd." 

a, dat is mij ook al altgevallen;'  
mevrouw tilleVer, „ieder heeft Zij» pakte te 
drbgion, 1 k Inmp echter, dut het Peil v•iggrhij-
pioncl geval is bij .onizen v ziend om dat liet 
resultaat gunstig is. Wat u .ir Inareft, doe 
ik een verzoek munt,. al ita• vrienden, 0111 
liZelf loet teveel in te :pannen °mint 
aller terugkeer egen geiellig wederzien e  k.- 
..nl n-s. arm ees, de groeten aan boeter:' 

\pel ll g & & reukall 'toelaten 1l cruer de hand 
ega koste Io n  deze benul Im staan bleef 
..1. «b plo k. mor zot  afscheid ttttt igen hadden  

za een Veldslag soms ti en dei ze nde n dooden 
en gewonden den grond bedekken, dan begrijpt 
men hoeveel menschen men noodig heeft om 
de gevallenen te helpen. In het ',Vaderlands 
van heden (23 Augustus) kan men lezen, dat, 
vooral aan Duitsche zijde slecht voor de ge-
wonden gezorgd wordt en dat van de duizend 
er negen honderd op het slagveld sterven, 
terwijl als deze gekwetsten konden worden 
weggehaald, van elke 1000 er slechts 100 
behoefden te sterven! Het physieke in moreele 
lijden van deze menschen die goed en 'bloed 
voor hun land hebben moeten geven, en nn 
als onbruikbaar materiaal maar aan hun lot 
worden overgelaten , moet verschrikkelijk zijn. 

Aan den eenex kant hebben wij nu een 
ontzettende, niet te beschrijven ellende van 
menschen die daar hulpeloos ter neder liggen., 
Aan den anderen kant scharen vrouwen die 
werkeloos zijn of dit door den oorlog geworden 
zijnen   die niets liever willen dan zich nuttig 
maken, zelfs met gevaar van haar eigen leven, 
als hare diensten maar niet woeden gevraagd 
om te verdelgen, maar-  om te behouden. Zou 
het na onmogelijk zijn, dat het legerbestuur 
of het Roede Kruis zich de werkkracht dier 
vrouwen, meer dan tot nu toe geschiedt, tin 
nutte maakte? Zouden de vrouwen niet stelsel-
matig in tijd van vrede kannen geoefend 
worden in het, weghalen en verplegen van 
gewonden en officieel een onderafdeeling vormen 
in den hopitaaldienst ? Ik weet niet of de 
toestanden van een leger in tijd van oorlog, 
wanneer allerlei hartstochten ontketend worden, 
dit mogelijk maken. Wel - weet ik, dat het 
vrouwelijk element door de toelating van ver-
pleegsters in sommige hospitalen reeds hare 
intrede in het leger gedaan heeft. Deze vrouwen 
werken echter niet, voor oadver mij bekend te 
velde. Een feit, een verschrikkelijk feit is het 
echter, dat er na een slag ontzettend geleden 
wordt, en dat er tal van vrouwen zijn, die 

moor een hillitftn aandrift bezieláworden -ótn 
te helpen. Wat bekeft hare phvsieke en moede 
krachten zoude^zij dat zelfs vaak bijzonder 
goed kunnen doen, maar deze twee groepen 
van menschen, de gevers en de ontvangers 
moeien eerst te zamen gebracht werden. De 
vraag is slechts nu alleen: zijn de toestanden in 
een strijdend leger z66, dat dit mogelijk is? liet 
is aan de legerautoriteiten om dit nis te maken. 

Lichamelijk gevaar zon het wegvoeren der 
gewonden van de slagvelden voor de vrouwen 
misschien wel opleveren, vooral als men tracht 
dit onmiddellijk na een charge te doen. liet 
'verzorgen van besmettelijke zieken levert echter 
aan de verpleegsters ook steeds gevaar, en nog 
nooit hebben zij hare taak daarom verlaten. 

Bovendien kan men — vooral nu de vrouwen 
allerwege hare rechten cischen — de vraag 
stellen of het moreel ware, zoo zij zich uit, 
dien hoofde terugtrokken, terwijl de mannen,  
door de wetten gedwongen worden zich aan 
oneindig grootere gevaren bloot te stellen. 

Er is echter iets dat de vrouwen zeker ver-
hindert, zich voldoende aan dit werk der liefde 
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om haar na te zien, totdat zij achter de muur 
van liet park verdwenen was. 

„Een prachtige vrouw I" zei hij bij zich-
zelf. „Werkelijk, een buitengewone vrouw! 
Verstandig en zelfbewust in den besten zin 
des woord, Tegenover haar voelt men zich 
zoo zeker en vertrouwd, als bij een sinter." 

bi gedachten verzonken reed Werner den 
weg op naar het station Buchwald. Zijn ge.. 
daehten waren ver weg. Onwillekeurig gingen 
Ze. 1011 Ikebegell GlOgieg mar 'een ander vroon-
welijk wezen en namen Werner daarbij zoo 
in beslag, dat hij pas tot de werkelijkheid 
terugkeerde, toen zijt ',aard aanstalten maakte, 

vni over den straatweg-greppel een. naburig 
eld in te stappen. Toen rent schrikte hij 

op, trok zijn paard terug en ontwaakte uit 
rijui dromerijen. 

„Allee zal rang wel e., goed werden", 
troostte hij tiaar«. Dan gaf hij zijn panel 
de sporen en reed in galop den weg af, over 
den spotigveg hij ituchwalof tm zon naar zijn 
villa. 

Werner Ontbeet en ging inlage de 
mijn. Opzichter )landlink wachtte reeds top 
hein elk lomat hem bij de verdeelde tolaas
in den zijgang. 

rap Bevel van IV eilier ivois er een horizon-
t.' haorgat gemaakt ...ver al. zulks st„.  
gelijk us. liet drong tot nago-vree twee toeter 
in de aandsteen iu. tint lol eind van het gat 
na. een thertunater ungeloracht en let rt,- 
sultan na. seer sera...nl. Ls liet binnenste  

te wijden en dat is weder hare kleeding. Het 
is buitengesloten, dat een vrouw, zelfs in haar 
zoogenaamd ',voetvrije« rok op een slagveld 
hulp zon kunnen verleenen. Het gaat toch niet 

'aan, dat zij zoo nu en dan over een zwaar-
gewonde struikelt én daar bovenop valt. Zij 
moet over allerlei kunnen klimmen, zich voor-, 
achterwaarts bewegen, over geaccidénteerd ter- • 
rein kunnen gaan rader kans te loepen Over 
hare rokken te struikelen. Vraag het zieken-
verpleegsters, die binnenshuis een gewonde of 
zieke per draagbaar een trap moeten op- of , 
afdragen. Die lange rokken zijn haar steeds 
en overal ,  tot last, aan welker bewaking zij 
een goed deel van hare oplettendheid moeten 
wijden. Deze kunstmatig aangebrachte hulpe-
lootikeid en minderwaardigheid der .  vrouw is 

• echter te verhelpen, als zij lof tot het drager—
van een breek wilde overgaan, hf, als zij dat . 
niet wil, zich een rok aanschafte, die tot aan 
de knieën reikt. 

Ik denk hier bijv. aan het /natrium der 
padvindsters dat ik voor ziekenverpleegsters 
of vervoerstern in het veld uiterst practisch 
zon vinden. Men kan deze kleeding in haar 
geheel acceptmren tot de breedgerande onder 

-di kin bevestigde ,hoed toe, terwijl zij in een 
rugzak de eerste-hulp-benodigdheden met zich 
mede konden voeren.- Ik zou slechts één 
wijziging of liever aanvulling voorstellen: dat 
zij onder den ra een korte broek van dezelfde 
stof dragen, en hunne betonen bedekken met 
eens onmwachteling (',pottien«) of wel met 
slakousen. 

Het hier geschetste coatuum ie ,er een dat • 
altijd en overal kan gedragen worden en nooit 
tot last is. Het gewone verl:egsterscostuum 
heeft natuurlijk voordeel. ven de gewone 
vrouwenkleeding, maar heeft, als alle vrouwen-
kleeding -een massa—nadeelen en onvolkomen-
heden, die men als onvermijdelijkheden schijnt 
te beschouwen, maar die dan toch slechts 
conventioneele onvermijdelijkheden zijn. 

oDe vrouw moet niet aan den man gelijk 
trachten te morden« werd mij eens gezegd 
door iemand, die mijn gedachten over vrouwen-
kleding kent. Laat dit toch geen argument 
zijn. 11e vrouw moet zich 'niet ontzien datgene 
van den man over te nemen, wat haar den 
strijd om het bestaan makkelijker maakt. 
Navolgingszneht, die bijv. blijkt uit het 
dragen van hoogs, stijve onhygiënische boorden 
en dergelijke, is af te kuren. 

Zijolegendarisch mindergoede eigenschappen, 
"als bijv. het rooien, het drinken, de meer 
luidruchtiger wijze van zich te bewegen mogen 
evenmin worden overgenomen. 

Maar iets anders is het, als zij de conventie 
op zijde zet als deze haar verhindert Italisch 
te ziin , en zich voldoende aan anderen te , 
kunnen geven. De vrouw, die dat durft te 
doen en uit dien hoofde durft te doen, is 
juist e de vrouw« bij uitnemendheid. De 
anderen zijn slechts dame, geen vrouwen. 

laten wij trachten wat meer vrouw, wat 
minder dame te zijn. 

ELLING TE SEMARANG. 

In ons n". ven 1 .Ingustus 1.1. 
gaven wij eenige kiekjes van de 
koloniale tentoonstelling, die 15 
Augustus te Semarang zou worden 
geopend. 't Was toen juist de eerste 
dag van de mobilisatie van ons 
leger en onze vloot. 

We vreesden een °ogenblik, dat 
de Europeesche oorlog een reden 
zou worden om de tentoonstelling 
niet te openen. Nu die eren onge-
grond is gebleken en naar wij ge-
kloven ook de kans is verkleind, 
dat wij bij den oorlog betrokken 
zullen werden, geven wij hier ook 
het tweede stel kiekjes, woel, die 
voorkwamen in ede Nederlandsche 
Vrouivengids« van 1 Juli 1.1. 

der steenwand was het belangrijk koeler dan 
op de plaats in den gang zelf. Het verschil 
bedroeg ongeveer twaalf graden Celsius. Aan 
de juistheid van dit resultaat waa niet te 
twijfelen; in Werners tegenwoordigheid werd 
de thermometer eruit gehaald en • afgelezen. 

„De ank is onnatuurlijk," meende Mand-
lkk, „en geheel verschillend van soortgelijke 
gevallen. 

ln het binnenste van de wanden is het • 
anders toch altijd warmer, dan aan den 
buitenkant 'en nu is liet juist andersom en 
is het hier beduidend koeler." 

oliet moet aan de hoedanigheid von de 
verschillende lagen liggen, dunkt me", meende 
Werner, „anders begrijp ik het ook niet. 
Maar natuurlijk geleidt brokkelige kleischiefer 
warmte anders dan zendsteen zulks doet. De 
zandsteen kan invet kalk verniengd-sijs en- dit, 
laatste is wel waarschijnlijk. Misschien wordt 
de plaatselijke koelheid veroorzaakt door MI 
kleilaag, waaronder zich water bevindt.,  

„Ileeten de waarnemingen voortgeset wor-
den:" „IVaarom niet:-" antwoordde Werner. 
„In elk geval krijgen we op deze manier 
eeMge resultaten, die ome materiaal voor eell 
artikel in een vaktijdschrift geven. alen moet 
zulke io nartientingen den vakgenoot. niet 
01111 lel, Misschien heeft alen hier of daar 
o.i..' eens uwer dergelijke tempel-minor ver-
schillen trutrinerkt." 

at enk vervolgd. 
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waar men er in Indië op uit is, den grond stelling niet te veel onder de Europeesche 
steeds meer en intensiever te bewerken, volgt verwikkelingen moge lijden. Deze kunnen op 
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IS.1.1F92N 8195 

Ons eerste kiekje stelt een Balineesch paviljoen 
voor. 't Is een sierlijk gebouw, dat juist den 
indruk van den op Bali in zwang 
Milden bonwtrant weergeeft. Zelfs 
het offerhuisje, dat men bij elke 
woning op Bali aantreft, ontbreekt 
niet. 

Het paviljoen van Cheribon wijkt 
ni bouwstijl aanmerkelijk van het 
Italische af. Wij voor ons vinden 
het niet zoo elegant ale dit laatste, 
maar 't is even natuurgetrouw. 
_In beide-' paviljoens vindt men 
tezamen gebracht, wat de nijverheid • 
en de kunst van het volk, reopee.a 
fievelijk op Bali en.in Cheribon weet 
voort te brengen. ' 

Van geheel anderen stijl is het 
paviljoen voor spoor- en tramweg-
wezen, dat wij als derde hekje 
onze lezeressen aanbieden. Het kon 
even goed in den Haag of in Apel-
doorn titaan als in Indië, niet waar? In dit pavil-
joen is alles bijeengebracht, wat op het vervoer 

toepassen van nieuwe visdingen op tram- en 
epoorweggebied hand in hand. 

De gebouwen van China en Japan, waarvan 
kiekje 4 en 5 eene afbeelding geven, maken den 

indruk van ruim en royaal opgevat 
aard te gijn  en_laad_aat_ 

te kannen en te zullen bevatten.• 
Onze lezeressen zullen zeker we-

n, dat onze koloniën, wat men 
noemt ,open koloniën• zijn, waar 
elke natie handel kan drijven. Van 
die bevoegdheid maken de Chi-
neezen en de Japanners al even zeer 
gebruik als Duitachere %gelachen, 
Italianèn, Franschen en Ameri-
kanen. En ter geruststelling in deze 
dagen van oorlog mogen wij hier 
zeker wel vermelden; dat juist het 
ma p en. zijn onzer koloniën ,een 
waarborg in zich bevat, dat andere 
groote mogendheden er geen begee-
rigen blik naar behoeven taslaan, 
wat veeleer het geval zou kunnen 
worden, wanneer wij in Indië een 

per/ rail betrekking heeft; het is zeer zeker exclusivistische politiek poerden. 
de moeite van het bezoeken waarda _immers I Wij hopen, dat de Semarangsche tentoon- 

3 , 

-dargit een voortdurende toename van het 
vervoer — zoowel van goederen als van per-
sonen — en daarmede gaat natuurlijk het 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent 

Arme gezinnen in Oorlogstijd. 
Hoe zullen ze 't maken, de arme zieke 

vrouwen met hun groote gezinnen, de jonge 
moeders met hun pasgeboren zuigelingen, de 
vrouwtjes, die bij het al te talrijke kroost er 
weer een kleuter bij verwachten; boe zullen 
ze 't maken, nu hun man weg is door de 
mobilisatie en de zoo nodige inkomsten groeten-
deels ophouden:' Nu met hem, behalve het 
weekloon, ook de, werkkracht weg is, die in 
l iet ergste geval, bij ziekte of nood ;neg eren 
,col hand uit kon steken bij het huiswerk, 
de  wasch of de kinderverzorging? ,J  

Voor die vraag, die zich in dezen ernstigen 
tijd herhaaldelijk usa me opdrong, zeg ik het 
meest volledige aprwraed  -ia-de-invitatie van 
lemend, haar te vergezellen hij een morgen 
liniabemek aan de beschermelingen van de 
Vereniging Hulp in het lluiehouden". En 

ik mee geweest ben en gezien heb mrt 
eigen magen, hetgeen zonder dat onwaar-
-aliijnlijk en.overdreven zou lijken, nu dringt 
lid mij, de pen te grijpen en n te vertellen 
wat ik zag aan erin. en nood, wat ik-Kt—warde 
aan bemomliging en maart en wat ik voelde 
aan energie ,•ii inensehenliefde •dir hier aan 
!•,t wiek zijn om te rangen ent te grijpen wat 
4m, uit deze ontzaglijke poel van ellende die 
ijle, naar beneden zuigt. wat erin terarild 
raakt. 'En ra h . low innigen kon° er mi in 

' de inzendingen geen invloed meer hebben 
uitgeoefend; mogen zij het ook op het be-
zoek niet oF weinig-doen! 

die nog altijd, zij liet niet de uiterste in-
spanning zich buiten het allerergste wist te 
houden: de volslagen armoe, het gebrek aan 

• alles. En het droevig refrein van alle verhalen 
is mijn man is weg; we hebben 60 ets. per 
dag voor mij en mijn drie kinderen; het 
jongste is 5 dagen. 

Of: Nee, hulp heb ik niet, en de wasch 
moet gedaan worden en de vloer gedweild, 
maar mijn man, die dat anders deed, nu ik 
ziek ben, ie er niet en geld is er ook niet. 

0, de heerlijkheid, dan te kunnen brengen 
de geluksboodschap, die liet devies is van de 
vereeniging Ilulp in het huishouden! 

Ilulp voor de arme zieke vrouw, die eindelijk 
rustig haar hoofd neer kan leggen, als zij een 
paar handen bezig weet aan liet opredderen 
van haar huisje; hulp voor de verwaarloosde 
kinderen, die -door moeders ziekte zelfs het 
weinigje wat ze anders aan verzorging kregen, 
moesten missen. Hulp met raad en daad door 
meer bevoorrechte zusteren, die door zich 
volledig op de hoogte te stellen met de om-
standigheden, het best den nood weten. te 
lenigen. 

Een vrouw, aangesteld door de vereeniging, 
komt het huisgezin en de zieke huismoeder 
verzorgen. Door de vereeniging gesalarieerd 
blijft we ...lang als dem het noodje oordeelt, 
opdat de huisvrouw kan herstellen, zonder 
door nl te gauw opstaan haar gezondheid voor 
goed te knakken. Versterkende - middelen, 
kleeres of dekens enz. brengen het hunne 
bij tot het herstel van enige welvaart in de 
woning. 

Deze materieel, hulp echter wordt niet door 
de-  vereniging verstrekt, die haar.  gelden louter 
dient te besteden aan de bezoldiging der ver-
mrwtera de Imisbezoekatere en hun vrienden 
mater voelen dezen waterig-eten steun als de 
tweede even aimalige schrede bij hint liefdewerk. 

Even »omlig :• I i• niet me mee bi een jaar 
a mihoen en ,tinkeel art). 

Door een poort, waarboven het weidsche 
woord: ,Bloemenlust" of aDe . Nijverheid" of 
iets dergelijks is geschilderd, komen -we in 
een doolhof van hofjes-laantjes, met kleine 
tuintjes vol bloemen en waschgoed. 

Heasch nog niet zoo'n ongezellige indruk, 
concludeeren wij, als- we langs de hekjes • 
met hun rijen hoog opgeschoten zonnebloemen 
gaan, waarachter bijna elk raam met geraniums 
en gourlabloemen inj potten"la bezet. 

En werkelijk, in dera''' morgen zonneschijn-, 
met het klaterend witvan het juist gewasschen 
goed op de kleine bleekjes er tusschen , geeft 
het huisjes-complex een indruk van knusse 
gmtelligheid. We 'vinden hier echter niet het 
genoteerde- huisnummer en merken al spoedig, 
nadat we tweemaal een hoek zijn -amgeslagen, 
dat het aspect hier beduidend minder wel-
varend wordt. Als we voor het bedoelde huiiije 
staan, kijken ave op een miezerig stukje grond 
met hier en daar een pluk gras, een verarmd 
bloemetje. In een hoek ligt een smerig kapot 
stuk karpet, waarop een armelijke kat zich 
ligt te koesteren. We gaan maar dadelijk de 
open deur binnen en staan dan onmiddellijk 

-kamer-met in-
den hoek een bedstee, een paar kleine bedjes 
en de hoogstnoedige meubel,. In een hoek 
ontdek ik een soort hokje, waaruit op het 
onverwachtst een kind komt zakken waar-
schijnlijk dus een -  trapje naar een zoldertje. 

Volgt een zielig verhaal, breed toegelicht, 
over den toestand, die zoo nijpend is, omdat 
ze met haar heftige galsteen-aanvallen, on-
mogelijk de boel kan doen-. Indien er mogelijk 
nog iets onuitgesproken blijft, vult haar gelaat 
het aan; een vermagerd, granwbleek gezicht, 
met diepe trekken, erin gegroefd door veel 
en wreed lijden. De helpster, die ze totnogtoe 
weleens had; was weggegaan en niet meer 
teruggekomen: zeker niet meer tevreden met 
de kale boterhammen die ze kreeg, maar waar-
achtig als God, ze kon niet anders geven, 
dat begrepen we toch zake ook wel. — En 
uw man? Werkeloos door den oorlog, bracht 
geen cent in. Ja, dan zou de vereeniging 
maar eens iemand sturen om de boel aan 
kant te brengen en het gezin er een beetje 
bovenop te helpen en dan kwam de rest ook 
wel weer in orde hoor! En onder de kalm-
vriendelijke woorden van mijn begeleidster 
werd het zorgelijke gezicht vríur me al wat 
ontspannen en had zelfs iets van een glimlach, 
toen we, haast struikelend over de kinderen, 

j'e het nauwe deurtje uitgingen. 
Voor het volgend bezoek hoefden we niet 

zoo te zoeken. Een benedenhuisje in een vrij 
fatsoenlijke straat. 'Loodra we in de gang waren, 
werd een aehterkamerdeur opengerukt en keek 
een jong vrouwengezicht om de hoek. G, hulp 
in de huishouding? Kom it binnen. 

Wat een jonge vrouw; zeker niet ouder 
dan twee of drie en twintig jaar met een 
knap en resoluut gezicht. Vier kleine kinderen, 
waarvan er twee op den vloer rondwurmden, 
waren bezig liet geduld van moeder op de 
ergste prbef te stellen. 

• Op één na het kleinste, in den kinder-
stoel gezeten, had zich onledig gehouden met 
een fleschje inkt, zooals zijn moeder flegmatiek 
vertelde. De zwarte vegen op gezichtje, armpjes 
en knuistjes gaf hem een deplorabelen aan-
blik en het tafelkleed vertoonde een groote 
zwarte vlek. 

Het kleinste, 14 dagen oud, lag in liet 
wiegje. Zwaar bewoog de vrouw baar moeilijke, 
uitgezakte lijf, toen ze een stoel aan kwam 
dragen. De verzorgster van de vereeniging was 
er juiet voor het laatst geleemd van ochtend; 
haar tijd was om. Ja, het had haar goed ge-
holpen, dank u wel, en het beddegoed en 
linnengoed ook. 

Haar man was weg, bij de grenzen, ze had 
vijf golden in de week met s'n allen. De 
voorkamer had ze Verhuurd, maar ze kreeg 
geen cent huur en van ochtend was de huis-
baas er geweest. Ze verwoonde f 3.75 maar ze 
kon liet ook niet te voorschijn toovereti. Twee 
gelden had ze hem gegeven, meer kon ze niet 
doen — en dan haast zich verontschuldigend 
over een dergelijk tekortschieten. Ja, je wist 
toch haast niet, hoe je alle monden moest 
openhouden. 

a  Nee hoor., hoorde ik weer naast me die 
bemoedigende stem, adat is ook erg weinig en 
we zullen er wat op verZinnen a . 

lk voelde in me hetzelfde gretige gevoel 
I hooggespannen verwachting , ais 

ik in de ooggin van het vrouwtje zag. Ik 
sprak liet uit, toen we buiten waren Mi voelde 
bij benadering de verlichting, die de hulp zou 
brengen in die kleine achterkamer. • 

Aan het volgend adres «aren we verkeerd. 
Laat Me het, als een .ogenblik van respijt 
tussehen alle misC,e, even vertellen, hoe we 
langs de smalle trap, op de kraakheldere zolder 
kwamen met linke en rechts nog een deur 
OM.- respectievelijke-kam..,,,. L,, we bet wisten, 
stonden we in een vriendelijk kamertje met 
een raam vol bloemen: op de tafel het l- 

- blad met de koffiepot en ee voor een 
oud vrouwtje, die ons plei•laig tegemoet trad. 

tti een vraag of ze ziek was, antwoordde ze 
ja, waarschijnlijk uit beliscrdlieid jegens de 
gasten, zoodat we onze vérgiesing riet dadelijk 
bemerkten. 

Toen we, tiglidi a r Op de aangeboden stoelen 
dr maag neg ene herhaalden en - 

1.191 vroegen, of ,econ Itulp had verzocht, zei 
gewichtig:e neo, en ik zon er ron nikken 

ah' ik anders 
Nu, dat aas met limalig eo ee kond.] imar  

slechts gelnkwenschen, dat ze geen 'hulp van' 
noode had, waarop ze, trotach op dezen lof 
ons vertelde, dat ze al tachtig was en nog 
nooit ziek geweest. Alleen kort-bostig, maar 
dat was wel te harden. 

Met een handdruk namen we afscheid.  van 
het onnooclig -bezochte Vrouwtje en daalden 
af ter verder onderzoek. 

Gelukkig„ za zijn niet alle zoo schrijnend, 
de ervaringen die we maken. Het jonge moe-
dertje -van drie kinderen, die lekker in haar 
armstoel gezeten, haar jongste, -  een bobbert 
van .anderhalf, knuffelt, terwijl de verzorgster 
bedisselend heen enj weer gaat in het kraak-
zindelijk, opgeruimde vertrek, ie geeft ons een 
gevoel van blijdschap, een groot vertrouwen 
in het goed recht van de vereeniging. Ze doet 
ons den moed niet verliezen, zelfs nietsla we 
even daarna . komen bij het triestig gesloten 
winkeltje, waar alle voorraad uit is en geen 
nieuwe bijgekocht kon woeden en waar de -
jonge moeder van 6 kinderen zwaar ziek ligt 
aan tuberculose. De man aas er niet. Hij was 
al hee' vroeg er op uitgetrokken om inlich-
tingen over het steuncomité te verkrijgeh en 
Ij vrat hem-werkelijk-gelukt na eenige uren 
wachtets een groot brood machtig te worden. 
Ze had al in angst gezeten, omdat hij zoolang 
wegbleef, . maar als hij dan maar iets meebracht 
naar. huis, dan was het niks erg.- Want niet-
waar, er wis niets én er kwam ook niets • 
binnen met ,dat leege .winkeltje en als ze niet 
wat kregen hier en daar, hoe moest het dan 
eindigen? 

Nu was hij een vracht gaan wegbrengen en 
verdiende daar misechien ook weer een paar 
dubbeltjes mee. — Moest ze zusje maar eens 
sturen, zei mevrouw? 0 graag, dank u wel — 
en dan nog eens met een dankbaar knikje 
dank u wel, ook nog voor de mooie deken 
en de melk. — Is er in zoo'n troosteloosheid 
nog een lichtpunt ? Misschien mag men zoo 
noemen de helderheid van liet geheel, de lig-
stoel, haar door vriendelijke menschen gezonden 
en het blijde lachje, waarmee ze mijn gezellin 
begroet, hetwelk aantoont, dat daar een waar-
achtige vriendin binnentreedt. Dit lichtpunt, 
het vervaagt niet, zelfs nog niet geheel, als 
ons hart ineenkrimpt bij die gretige vraag: 
of de dokter heitsch gezegd heeft, dat ze beter 
wordt? natuurlijk ...a, helaas., het is een 
leugen ona 

. liet zonnig eind van den misère-ochtendwil 
ik .11 vertellen. 

Vanuit die oorden der armoede togen we 
door de heerlijkste Haagsche dreven naar waar 
de lucht het Zuiverst en de hemel het helderst 
lijkt: naar Scheveningen. 

Daar, op den Gevers Deynootweg kwamen 
we j bij twee villa-huizen, waarop te -lezen 
stond: ijdelijke kliniek van de Vereeniging 
Hulp in de lluishouding. 

Ge begrijpt het al wel, al diezelfde ge-
dachten, die bij het huisbezoek ons door het 
hoofd vlogen, al die gedachten zijn ook op. 
geko' en in de hoofden van velen, die de' 
arme vrouwen en hun noodes reeds lang 
kent en het steeds stijgen dier noden  in 
deze ogen zagen. 

En met de ijzeren energie van deze ijzeren 
dagen hebben ze kans gezien, in één week 
tijds een toevlucht in orde te maken, waar 
zij, die -een kind verwachten, geherbergd 
kunnen worden. 

Wanneer er sprake is van een waarlijk 
liefdadig werk,  dan mogen mc hierop wijzen, 
waar alles bijeengebracht werd door milde 
gaven. 

De Maatschappij e  Nationaal grondbezit• 
schonk de twee huizen in bruikleen. 

Verschillende winkeliers en apotheken gaven 
een mooi voorbeeld, door itt deze, ook voor 
hen moeilijken rijd, alle mogelijke artikelen 
gratis af te staan. Bedden en wiegjes, nombels, 
alles werd gestuurd, om de toevlucht volledig 
t, maken. 

Een dokter bood zich aan voor de behan-
deling der patienten, pleegzusters verrichten 
er welwillend haar diensten; de huishouding 
wordt op dezelfde wijze gevoerd door eenige 
dames. 

Achttien bedden met toebehooren staan er 
klaar — zonden ze vol komen t vroeg ik. — 
Er waren al veertig aanvragen. — 

Namen van hei, die alles gaven, om dit 
tot stand te brengen, mocht ik niet noemen. 
Maar ik wil toch, zonder dat, even uit de 
school klappen en vertellen van een van die 
lieve vrouwen, die de vorige week hij haar 
thuis met tien padvinders de tveeltonclerd 
pond zeegras heeft geknipt en ingevuld op 
de aes practisehe invonolare bedden, dir zij 
a. de K liniek zond. Die kapotte vingers, ze 
vertelden van den geest van liefde 1`1, behulp-
zaamheid , die daar heerseht ten opzichte van 
de armere zusters. — 

,f iLeft , miltrijf er "Mal mtuhli-eft -leem - 
want we hebben de sympathie eo de mildheid 
nog atio itoodigé , vroeg ns- cum jong meisje, 
dat er  ijverig zon het werk wile 

Behoef ik er verder tuig veel over te 
schrijven Hier is 1-1-11 oord , waar al d5- 
argejekkerde , arme vrcIllWell beril 
dil. in dezen tijd mui tmli al ,WIM. zore mi 
denk dit alles ten-egard . reten door de te 
vent:145.o geboorte alt een nietaw 
bi miertje. Laten a c. allen . die deae ta are 
oren doormaakten. rens dalkanaan het harde 
lot tan haar, die ook zaag Lul Iteor 
moet., oi.wn in dr inombild dagen. 
laar n main eis latei] thin mInnklnai ..1.• 

rens
StrikeOut



OBLIGATIES 
in coupures iaen (1000 1500 en 1100, 

tegen den koers van 
worden verkrijgbaar gesteld" door: 

o OE VAIJERLANOSCHE RUIK 
VOOR BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapitaal 1 millioen gulden) 

's-Gravoithage, Laanv.tieerdertaort 23. 

99 
PERKEO" 

Reissehrijfmachine. 
Speciaal geschikt voor 

Dames-gebruik. 

Licht en Elegant. 
PRIJS 1125. . 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 
zeilt gratis op proef geplaatst.  
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blikken naar degenen die haar in dien tijd 

zorgen en liefde wijden: die haar weghaalden 

uit het gore kamertje met de honderden vliegen 

1'11 bet drenzend kindergehuil en dit,  haar 

brachten in de triksehe kamer niet de wijdopen 

_geldlagen ramen . de keurigebeddenen alle 

voor die o dagen ZOO nodige comfort. 

il•Ven gewn ! het is het parool van deze 

dagen. We hebben vonnis en instellingtln 

die den algemeenen nood lenigen en hun matig 

werk lver allen uitstrekken. 

klaar laten wij vrouwen, die liet best kunnen 

begrijpen vrouveenellende en vrouwenzurgen, 

die nom kunnen voelen de smarten van een 

kraambed ander zulke moeidijke oinsiandigheden, 

laat o n s wedml hier helpen, laten we in den 

zak takten en steunen liet :sympathieke werk, 

dat hier door vrouwen werd opgezet. 

1\1<ig,,  in de bange 'benauwenis van deze 

dagen de twijfelende ziel haar miste vinden in 

liet gelukkig maken, de zorgen wegstrijken 

van dt. gemartelde gezichten der hardtdge- , 
trotlenen! 

let se e Inmat van Ik vereeniging is ge- 

vekt igd root I lertoginnelaan t dl, mevrouw 

Maury, alwaar geldelijke giften dankbaar in 

ontvanges %vordert g.enoinen, terwijl liet adres 

vmd de zoo welkorren en noudige oude kleerera, 

of linnen- of beddengoed is: Mevrouw v. d. Pek, 

Ediumktraat Ie telet. told. 

11.1.NN E 

Jantje Contantje der 
Kruideniers. 

Er is heel wat over geklaag, dat de 

kruideniers begonnen zijn met slechts a contant 

te verknopen en niet meertop maand- of 

kwartaalsrekening. En geen wonder; honderden 

ja duizenden hoofden van gezinnen hadden nu 

eenmaal hun budget zoo verdeeld, dat op een 

maand eredigit bij, den kruidenidy gerekend 

werd en de plotselinge intrekking van dat 

crediet hen in financieele.ongelegeoheid bracht. 

Toch mag men delthkruidéniers hun besluit 

niet te zwaar aanreklien. Immers zij zelf 

werden - ook lot d dre.ctg, at nats 'gado :nat_ 

vooruit -b étaling verplicht. Daarvan ge-
tuigt, de circulaire, door deri -Nederland hen 

kruideniersbond tot de grobthandelaren en 

leveranciers gericht 
"Met leedwezen en groote bezorgdheid 

namn wij kennis van de strenge maatregelen, 

welke

e 

 door u werden genomen, te weten, het 

invoeren van contante betaling, ja zelfs hij 

sommigen nveer het invoeren van vooruit. 
I etaling, gepaard inet moor ermg van ie nog  
'nopende posten op den vervaltijd. 

Deze maatregelen zullen zeer zeker leiden 
tot een ernstige crisis, want niet alleen de 

minder kapitaalkrachtigen onder de detail-

handelaren, maar ook diengenen onder tien, 
welke in normale omstandigheden over meer 
dan voldoende geldmiddelen beschikken, zal  

het in deze benarde tijden uiterst moeilijk 

warden gemaakt om onder zulke bepalingen 

op den duur hunne zaken te blijven drijven. 

In het belang van den geheelen detailhandel 

vermeenen wij dan ook de vrijheid te mogen 

en te inoeten - nemen, om tot n liet versoek 
te richten, de door u genomen‘niaatregelen 

ten spoedigste weder in te trekken. 

Naar wij vernamen, zijn reeds enkelen uwer 

van hun .besluit teftggekomen en leveren die 

heeren weder op de gewone conditie. -  

..Moge laan voorbeeld veel navolging vinden to 

WOXINItLiktli - V 001911 EETHIL 

Een leverancier yan H. M. de Koningin-

Moeder ontving namens II. M. een schrijven, 

waarin hem mei het oog op de treurige tijds- 
omstandigheden, waardoor vele dringende 
behoefte hebben aan contanten, verzocht werd, 

zijn rekening, die anders na liet einde dan 

het jaar aan II. M. wordt ingezonden, reeds 
nn -in te zenden, wanneer hem dit gemakkelijk 

ou zijn. 

Wij kunnen II. M. de Koningin-Moeder, die 
ons volk zoo dikwijls in hei goede voorging, 
slechts hartelijk dankbaar wezen, dat zij ooi 
nn weer het goede voorbeeld gaf, en hopen, 
dat dit door velen zal worden nagevolgd. 

(Het Vaderland). 

Hulp aan gezinnen, die ten gevolge der mooili. 
satie in behoeftige omstandigheden verhoeren. 
Er zal. om hulp te kunnen verleenen, 

geld, v rel geld noodig zijn. Uitgever, 
adverteerders en lezeressen van dit 
blad kunnen hier samenwerken. 

Wij hebben besloten, zoolang de 
mobilisatie van ons leger duurt, 
50 pOt. van de ontvangsten der ad. 
vertentinn van dit blad aan Comité's 
tot het verleenen van stem: aan be-
hoeftigen af te staan. 

Daar wij een adér groot aantal 
abou~s-  heMUn kunsten adver-
teerders zeker zijn, dat hunne ad-
. ertentien door een groot en bui. 
tengewoon koopkraohtig publiek 
gelezen zullen worden en dat dit 
~Dek, nu het neet, dat de adver-
telatiën in ons blad den behoeftigen 
ten goede komen, er bijzondere 
Attentie aan zal wijden. 

Wij verrneken onze lezeressen, aan  
adlegteerende firma's daadwerke-

lijk te doen blijken, dat zij hun steun 
op hoezen prijs stellen: ais onze 
dames thans bij voorkeur bij onze 
adverteerders knopen, kost haar 
dat niets metra,* EN ZIJ DOEN EEN 
EDEL WERK. 

De Directie van 
„De liaagsehe Vroalrenkroniel.,. 

Frtibelen. 

Manucure peur dames Hulp- en Hoofdakte Fr, beien 

Een onderwijzeres met 

beeft nog, eeni,,c ur -n ii---MELLE M. CARNIER poninel voor een clubje kin-

deren. 

2 anisirdanische Billijke cros lidos. 

Ut eerizade 
Brieven onder 1.131 bureau 

van dit blad. 

Vereeniging „ARMENZORG" 
Beschermvrouwe H. X. de KONINGIN-310E11ER. 

Het kleèrenmagazijn der Vereeniging „ARMENZORG" 

beveelt zich aan voor het leveren van kleedingstukken, 

lakens en sloepen, ter uitreiking aan behoeftigen. De 

voorwerpen warden vervaardigd door naaisters uit be-

hoeftige gezinnen, bij de Vereeniging bekend; zij worden 

in de gelegenheid gesteld, 

• voor behoorlijk loon 
te werken. 

Op aanvraag aan het Kantoor, Prinsegracht 60, 

wordt gaarne een prijslijst aan belangstellenden toe- 

gezonden. 
HET BESTUUR. 

Maison D. KLEEF, 
DAMESKAPPER EN HAARWERKER. 

Lange Voorhoef 82, den Haag. 
Kapconcours en Haarwerktentoonatelling 

te Arnhem Zondag 19 Juli 1914 
behaalde de volgende bekroningen: 

MODERNE GOIFFIME-MET-ONDULATION MARCEL, 
late prijs, medaille en zilveren 

lauwerkrans (wisselprijs). 
HISTORISCH KAPSEL: dek 

2de prijs, ge. zilveren medaille aangeboden 
door den Burgemeester van Arnhem. 

MODERNE HAARWERKEN: 
lege prijs, gr. gouden medaille. 

ALLE MET DIPLOMA. 

Oe geekiten leuningen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde 
nalatenschappen en hypothecaire grossen. Hij nalatenschappen wordt het 
eveetueete dalco aan.  die soort van lecningen verbonden, door eens ver. 
tekering gedekt, terwhl bij grossen tot zekerheid strekt ta bet onderpand 
én desnansprakelokheid zo wel van den hypothecairen whitIdenaar als van 
den hypothecairen schuldeJecher. 

Jaarverslag en prospect. 'warden op aanvraag toegezonden. 

Maison de Couture „Aux Elégantes" 

Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye. 

SPÉCIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES — ROBES DIJ SOIR. 

Costumes Tailleur 

Faits sur rnesure à partir de fl. 95.- 

1 
 Familie-Pension 

loten RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

INWONING 
aangeboden aan Studente of ander jong meisje bij be-
schaafde familie te Oegstgeest dicht bij Leiden. Ruime 
slaapkamer, indien gewenscht ook zitkamer. Gezamenlijke 
maaltijden, verder volkomen vrijheid. 

Gedr. brieven onder N. .1132 bureau van dit blad 

Pg.Janseti 
luxe Verhuur Auto's. 
Eenig adres: 

KONINGINNEGRACHT le, 
over Hoofdingang Dierentuin. 

lir Men lette op Telefoon No. 

II 852 en H 404. 

SCHMIDT & VAN WANEN 
(voorheen werkzaam bil Schmidt v. d. Meer. Molenstraat 16) 

Teleph. 8004 — Seheveningsche Veer 11 — -den Haag 

DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inrichting voor het zeekenen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN 

REIZZEGESISE 

JAC. BENEDICTUS 
Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert. 1880 

De nieuwste haarwerken voor het moderne coiffure. 

SGHOOLSTRAAT 9 en 11. Tel. 3426. 

F. F. W. van Wijk, Dameskleermaker 
TOLLENSSTRAAT 118. Teleph. 3235. 

late Klas KI makerij. 

Levert gedurende het stille-seizoen (tot einde 
Augustus) alle voorkomende kleedingstukken tegen 
verminderden prijs. 

AD VERTENTIEN. 

DAMES! 
Orertnilige haren klta peelt 

binae„ <btw, voorgoed en 
pijalans reriedkderd IVOMP 

Beha !I deliogyloor beschaafde 
--11toire.dn ~tea mrt.. 

Itrimen <% A 1.27 hereen yen dir klad 

Bijz. School 
v. Meisjes. 

Sweelincbstf. 22 en 24. 
Aanvang van den 

nieuwen cursus 

Donderdag 3 September. 
De Directrices, 

H. RIEG EN. 
M. SCHROOT. 

EFFECTEN 
Wanneei glij etibeten berjt, ahonncl r n dan op het 

FITY-431.1V91:EllE1.1.1111 12.-41.C4-3~12 

NTE1=1.1-2.tal\TI:)1!Ei 
Prijs per half Jaar f 7.60. 

ELKE\ DAG een belangrijk hoofdartikel'. elkeá dag de vragen van ahoninrs 

gratis beantwoord: i•Ikell dag alle lwriehten, die. vaar den effeetenhezitter van 

belang kunnen warden genept. 

Vraag grafie praelawastaara aan bat beraam: 

Anna Paulownaalraat 78, 'a—Oravatthaga, 
ederlaadvehe hoek- oe glastalnikl..ve, sombere II. 

Coöperatieve Vleeschhouwerij 
In 1NN2  ongericht door het District 's•Gravenhanr 

der Vereeniging „EIGEN HULP" 

Molenstraat 52. 
De prijzen van het KALFS- en 

het VARKENSVLEESCH zijn van 

af 27 dezer met TIEN CENTS 
per Kilogram verminderd. 

NET LAKSTUUR. 
L. SVIt't. 
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Vrouwenleed en Yrouwenplicht 
De indruk van de gruwelen en ellende van 

den moorddadigen oorlog is zoo overheerschend, 
dat het moeilijk valt de gedachten ervan af 
te trekken en aan iets anders te denken. 
Millioenen vreedzame burgers staan daar in 
een geheel onzijdig land gewapend, en slachten 
elkaar, hoewel ze voor enkele weken elkaar 
nog als vrienden begroet zouden hebben. En 
Waarom — omdat het afgrijselijke plan voor 
een wereldoorIng in de hoofden van enkele 
diplomaten is opgekomen, en roei worden 
uitgevoerd, het kost wat het wil, al is het 
ook met het verlies van het beste wat een 
natie bezit, de bloei van de jongelingschap 

vn der mannen, de cultuur in lange jaren 
an vrede verworven. 

En bios vronwen, moet in deze angstige 
dagen de vraag wel boven komen — zou een 
dergelijke, monsterachtige oorlog van beschaafde 
volken wel mogelijk zijn — indien ook vrouwen 
direklen invloed op de staatszaken hadden 
gehad, indien ook vrouwen door het stembillet 
de kracht bezeten zouden hebben de uitgaven 
voor den krijg af te stemmen en daardoor den 
vrede te bewaren? 

't Is mijn vaste, persoonlijke overtuiging, 
dat een dergelijke volkerenslachting, en zulke 
gruwelen niet denkbaar waren, indien ook de 
vrouwen van de oorlogverklarende 
land, Duitsehland en Engeland, haar invloed 
voor liet behoud van den wereldvrede hadden 
kunnen aanwenden, al moeten we erkennnen, 
dat kiesrecht der Belgische vrouwen liet ramp-
talie land weinig gebaat ooit hebben. 

Lang heb ik geaarzeld oen de rubriek van 
recht en wet te vervolgen, nu liet in deze 
troebele tijden schijnt alsof er geen recht 
meer bestaat, en de wet al haar kraeln heeft 
verloren. Doel nu in ons land, waar we 
gelukkig de ellenden van den oorlog alleen 

• uit de couranten leeren kennen, wéer eenigsznis 
de kalmte en het gewone leven terugkeert, 
willen we trachten onze °ogen af te wenden 

--enz.. de onmenschelijke taferelen van het 
oorlogsterrein , en nagaan, welk aandeel de 
vrouwen van ons land in het algemeene leed 
hebben , en welk aandeel van het werk zij 
verrichten om den genten nood, gevolg van 

- den wereldoorlog, te verzachten. 
In ons neutraal land beperkt zich gelukkig 

liet leed der vrouwen in hoofdzaak in liet 
moeten missen van haar echtgenoot, zoon , 
broeder of verloofde, dikwijls de kostwinner 
van het gezin, voor de verdediging en de 
onafhankelijkheid VAD ons vaderland. Een 

-gemis, dat hoe hard ook zich zelf, getemperd 
wordt door de hoop na korteren of langeren 
tijd de geliefden ongedeerd te zullen terugzien. 

Ilse heel anders mort het gevoel zijn van 
de achtergebleven betrekkingen der oorlog. 
voerende naties; zij weten het liefste wat zij 
hebben in het niets ontziende, moordende 
voor der vijandelijke kogels in plaats van 
gegronde hoop op terugzien, hebben zij niets 

Feuilleton. 
28, 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitsch van 1. Don 'to Ktsrerxu v. 

(Nadruk verboden,. 

Toen Werner 'e middags thuis kwam, ver-
telde juffrouw Woff hem, dat kapitein Kersten 
al driemaal getelefoneerd had en hein nood-
wendig moest apreken. 

„Is die weer terug?" vroeg Werner eeniga-
zins verbaasd, want hij wist ras een terugkeer 
van kersten niets af. Hij vermoedde, dat de 
geheimraad eveneens van zijn reis teruggekeerd 
was tegen gijn zin en telefoneerde naar lijn 
huis. De huishoudster deelde echter mee, dat 
de geheimraad nog niet terug was, doch 
kapitein Kenden wee sedert gisteren thuis. 
1/e kapitein su er op het oogenblik niet, 
daar hij naar Nevenburg was geuten; /en-
middag echter lou hij we, terug anti. 

1Verner verzocht de huishoudater, den ka-
pitein te zeggen, dat hij opgebeld hal.  

dan een verterende angst voor al de ellende, 
die haar echtgenooten en mannelijke bloed-
verwanten te wachten staat. 

Bij haar vergeleken moeten wij, vrouwen 
in Nederland ons wel zeer gelukkig achten, 
en ons gemis kalm dragen. 

Een ander leed, dat de vrouwen in ons land 
evenzeer treft als de mannen, is de economische 
crisis, gevolg van den oorlog, de slapte in 
handel en industrie, waardoor tal van taken 
en fabrieken, hetzij geheel stilstaan hetzij een 
sleepend bestaan voeren, de staking van be-
talingen, het willekeurig verliteken Van overeen-
komsten, waaronder tal van arbeidscontracten. • 

/endra de oorlogsgeruchten overal schrik 
verspreidden, was het zelfs in ons onzijdig land 
of een overeenkomst geen bindende kracht 
meer bezat. In vele gevallen beriep men zich 
ten onrechte op een sovermachts, die slechts 
*or enkelen • werkelijk ~- en dus voor 
ben de uitvoering van een overeenkomst on-
mogelijk maakte. 

Iletzelfde verschijnsel, een egoistisch alleen 
letten op eigen behoud, het niet acht slaan 
op den nood van anderen, dat telkens bij elke 
paniek blijkt. In zulke momenten valt alle 
beschaving en altruisme weg, en gelijk in, 
barbaarsche tijden dringt en duwt elk om 
eigen leven en have te redden. Schulden werden 
niet betaald, hoe zeer juist de winkelstand, 
gesteld voor den eisch van contanten inkoop, 
behoefte had aan voidoening der vorderingen. 
En daardoor ontstond hier in Nederland een 
noodlottige stilstand in handel en industrie, 
waarvan het gevolg was, dat tal van week-
heden en winkelbedienden iii op halfloon 
gesteld elf ontslagen werden, en daardoor 
brootleloos werden gemaakt, en de algemeene 
malaise onnoodig vergroot werd. 

Gelukkig dringt thans liet bewustzijn meer 
en /neer door, dat het in het algemeen belang 
is, als elk zooveel mogelijk zijn gewoon leven 
lesvat, en zoo goed mogelijk vddoet aan zijn 
verplichtingen. 

't I, natuurlijk, dat in een tijd al, dezen 
geen erdreven weelde wordt aangesclmft, en 

• dat dus handel en industrie in luxe-artikelen 
,;rente schade ondervinden. Maar laat toch 
elke huismoeder liet .goed begrijpen, dat over-
bodige zuinigheid niet alleen haar gezin elk 
oogenblik van den dm; herinnert aan den 
ellenden van den oorlog, inaar ook, dat zij 
daardoor aan den algerneenen gang van zaken 
schade doet, aan handel en industrie, en 

. daardoor indirekt aan de arbeiders , wier 
arbeidskrachten niet gevraagd woeden, en dos 
niet hun gezin brooddoos 

Geen enkel , lid der maatschappij staat op 
zich zelf, eve zijn allen ten nauwste aan elkaar 
verbonden en van elkaar afhankelijk. Func- 
tioneert een aatschappel ijke groep slecht of 
in 't geheel niet, b.v. de belangrijke groep 
der huismoeders, de v.rnaelinste verbruiksters, 
dan ondervinden alle anderen in de maatschappij 
onmiddellijk de schade daarvan. Wij vrouwen 
moeten dus niet alle.C11 aan ons zelve denken, 
doch ook aan onze taak in liet algemeen. 

Dr liet directie-bureau was niets gewichtigs 
ingekomen en Werner begaf zich dus vandaar 
naar het 'Theresia-werk, waar hein meegedeeld 
werd, dat kapitein Kersten herhaaldelijk op-
gebeld had. Onmiddellijk liet Werner zich 
verbinden ,inet Kersten's huis en ditmaal kwam 
de kapitein zelf aan de telefoon. 

„Ik moet u nog heden spreken", verklaarde 
hij, nadat hij gehoord had, wie er aan de 
telefoon was. 

„Ik ben tot uw beschikking", zei 1Verner. 
„Zoudt n dan om acht uur bij Zitilinent181111 

kunnen zijn :"' 
„Jawel. I Iet win me evenwel gemakkelijker 

zijn, om daar om halfnegen te zijn." 
„Goed dus dan zien we elkaar OM half-

negen" was het antwoord. 
De stem van den kapitein had merkbaar 

bewogen geklonken. 1.ou er iet, niet den 
ouden heer niet in orde zijn?. Was de ge-
heimraad Mek of misschien verongelukt 
Waarom was Lothar alleen teruggekomen en 
wuiven moest en zou hij Werner spreken? 

- Nu, binnen emlige uren zou Werner weten, 
wat er aan de hand was. • 

De dienst ‘erliep die» middag als gewmot• 

Laten we nu eens nagaan, welk aandeel de 
vrouwen kunnen nemen in de bestrijding van 
den hond en de armoede, gevolgen van dezen 
buitengewonen toestand. Gelijk haar deel in 
het leed groot is, kan ook haar aandeel in 
de bestrijding van de ellende belangrijk zijn. 
Wat de Nederlandsche vrouwen in deze richting 
reeds doen, zou het beste kunnen blijken uit 
de antwoorden, die de Nationale Vrouwenraad 
op de vragen daaromtrent ontvangt van de 
vrouwenvereenigingen bij den Raad aangesloten. 
't Was een der vele goede maatregelen van 
minister Treub, dat Z.Ex. dit centrale orgaan 
der georganiseerde- vr.wenvereenigingen mede 
opgeroepen heeft om te beraadslagen- over de 
middelen ter bestrijding gijp den algeineenen 
nood en armoede. 

Nu deze antwoorden nog niet bekend zijn, 
kunnen we zelve wel bedenken, welken inhoud 
ze zullen bevatten. 

Tal van vrouwen hebben zich aangegeven 
als dokter of verpleegster voor den dienst van 
liet Ronde Kruis, en velen rondom in den 
lande volgen de cursussen, die overal door de 
Comite's van het Ronde Kruis gegeven woeden 
en zijn dus gereed, Wanneer het onnodig mocht 
rijn, baar taak aan de ziekbedden der gewonden 
op te nemen. 

Andere groote groepen vrouwen werker mee 
in de plaatselijke Comite's van steun en 
bemiddeling, bij wie elke man vrouw, 
die in deze moeilijke dagen buite

en  
n werk of 

middelen van bestaan is, zich out ondersteuning 
of werk kan melden. Daar elk geval afzonderlijk 
behandeld en onderzocht dient te wondml, is 
er voor vele beim/gime, 101111 plaat, hij de 
administratie en het huis-ondertnek. van 
deze Comité's hebben tegelijkertijd 1,11 afdeeling 
waar getracht wordt werk • te geven aan de 
talrijke werkeloozen. In de plaatsen waar geen 
arbeidsbeurs is, wordt door de Comite's van 
steun een dergelijke nuttige instelling opgericht. 
Werk te vinden, waardoor particuliere werk 
gevers niet benadeeld morden, is dikwijls zeer 
moeilijk, toch kan er velerlei arbeid voor de 
gemeente gedaan woeden, Im.v. door de vrouwen 
naai. en breiwerk voor de armen, die teler 
in dezen winter mr elan ooit gebrek zullen 
hebben aan de hoogs

ee
teloodige kleedingstukken. 

Ook zou men door de werkwillige vrouwen 
ondergoed voor liet Rger kunnen leden maken 
n dit weer aan liet Rijk kunnen verkoopes. 

Vourloopig schijnt er , volgens bericht in de 
emir-anten , echter geen behoefte meer te ani, 
aan ondergoed voor het leger. 

Veel gord en nuttig nerk wordt ook door 
vrouwen gelijk door omnium verricht, int liet 
verzorgen der arme • diep Ineklagensw.relige 
vInchtelingen uit Jen vreemde. Plotseling run-
verjaagd uit huis en hof, hebben tal van 
deze slachtoffers van den oorlog niets elan het 
leven kunnen redden; ze missul dus alles, 
het hoog.imodigste levensonderhoud, klemrgin 
en onderdak. In liet Zuiden van eens bind 
heeft men de incesten van deme rennen liefderijk 
opgenomen en verzorgd; maar het °serge deel 
Part ons land, verder verwijderd van de ver- 

lijk. Meen verliet \ Verleer ie ts vroeger lint 
Theresia-werk, om naar bouwterrein te 
rijden, n'atir de school gevestigd zou .worden. 
Hij wilde zich zelf van den goeden gang van 
zaken overtuigen , om den volgenden dag :mei 
Dora de nieuwste berichten daaromtrent te 
kunnen melden. 

Daarna ging Werner eten, verkleedde zich 
en reed met zijn auto naar Zin/ener/name. (lieer 
vond hij kapitein Kersten id civiel, oliet twee 
officieren van liet infanterie.bataill. , dat in 
Nevenburg 

Kapitein Kersten, die een zeer opgewonden 
gelaat had, kwam. heen tegemoet eu zei 

„Wilt n even in deze zijkamer gaan ." Ik 
moet et afzondelijk spreken mi kom dadelijk 
bij n." 

liet ging du* omen gewichtige zaak, daghit 
1Verner, terwijl hij o; liet zijvertrek ging, dat 
geheel leeg was en waar hij zich vast een 
plaat* aas-lom, om dr wijnkaart in te tien, 

S• eeltige uit aten kwam kersten binnen 
en zette zich bij Werner aan den tafel. 

erner •sraelitte totdat kenden sta beginnen 
te spreken; des• mat einar stom tegenover 
hein en klemde lijn onderlip ins:when •ijo  

schrikkingen van den oorlog mag en kan deze 
te zwaren taak Met alleen laten rusten op de 
Zuidelijke landgenooten. In verschillende degen 
van ons land zijn dan ook reeds mannen en 
vrouwen ijverig in de ,weer geld en klem.ra 
te verzamelen voor deze nooddruftige vInth-
telingen. 

Naast deze belangrijke takken voor belang-
looze hulp en medewerking van rouwen,v 
moeten we niet vergeten het vele dat wij doen 
kunnen op den vermoeiendg dienst van onze 
mannen in de vestingen en aan de grenzen 
te verlichten; hetzij door boeken, tijdschriften 
en spelen voor ben te verzamelen; hetzij geld 
bijeen te brengen voor tabak en sigaren. 

Ik doe hier slechts enkele grepen uit liet 
vele, dat vroux.en in deze dagen doen kunnen 
om den genoten nood te lenigen. De lijst zoo 
zeker door elk uwer gemakkelijk aangevuld 
kunnen woeden; bovendien zullen de reeds 
bestaande vereenigingen, bv. ter bestrijding van 
de armoede, tot werkverschaffing voor stations-
werk , kindervoeding en verzorging een dubbele 
activiteit moeten ontwikkelen, eit aan tal van 
vrouwen gelegenheid bieden zich elaarbIlLuttig 
te maken. 

\ 'an de mannen in ons land woeden nu 
zware offers gevorderd vi,or de verdediging van 
011S vaderland en de leniging van den alge. 
meenen lood; zij hebben moeilijke plichten te 
vervullen; laten wij vrouwen deze lasten 
helpen dragen, en niet achterblijven , maar 
gaven van geld, tijd of krachten gevorderd 
morden. Int is een tijd,  dat velen van 011, 
Zirll in vvrschil lende richtingen nuttig kunnen 
maken. Laat nu elke vrouw op haar post zijn, 
opdat naar waarheid eens getuigd 'kan woeden 
de Wemelten vroeg niet  alleen staatkundige 
rechten, doch zij vervulden ook getrouw en 
vrijwi ig de plichten, die de omstandigheden 
hen m !legden. 

II. II, N. 

Losse heriugiugell Bil des Frallsch-
- , Difilscher oorlog vn 1870. 
\\ e naderen  den verjaardag e alt den slag 

hij Sedan. Vier loodzware' damsen zijn voorbij-
gegaan sedert de bloedige .1.1gestieselagen man 
n mí ons t;mrtmegvoerden naar de I doedige migust us-
dagen .111 i17 

Sedert enkele dagen is er een amulet, toon 
gekomen om de ['ranselt, Engelselme, Itelgische 
berichten. I Iet stoffen op niet lmestaatimk om er-
winningen aan benig,ijle, het 'deed uitmeten 
van vmalimm,n mi tegenslagen Hall den I h'irsehmi 
kant, heeft opgebonden. I ledemilorgen ter-
meldde welf, een Engelsen blad, dat Frankrijk 
ven crisis nabij is. 

II gele het. A1- m e  IndmImen -nasi, geleemd 
de sobere liernliteri van den Duit-dom generale',  
staf en Man, pas woeden die van alle leule.ee. 
zijden bevestigd. 11, 'veten tien, dat de 
Duitschers leur laatste veertien dagen gemerkt 
hebben als Flambent, , die praeliffiguen non 
een grendel'. de Ia garde. 

tanden. Plotseling keek 1,1j op me 11 vree! 
schrok vale den blik vol limit, die 111'111  tegeal 
gloeide Uit de engen Villl 1\1.1,1141. 

',otium scheen ziel' met moeite te beheer-ohm, 
Fangzaalll en met ...eigenaardige ni 
in zijn stem begon lig 

„Ik was vaninorgen in de gelegerdwid, 
gezien op te merken, hoe tortigkl,1111. V:111 
een rit met mevrouw Gleis,. Ik zng,ahrie n 
haar tweemaal tred, de hamd kuste, hoe u 
haar larmkt nastaard, ik zag, hoe n eindelijk 
itt dietteeltden geniord.rorarand naar hui? reene---
keerde." 

De kapitein maakte een pauze. vu 11 e.ener 
snelde air' vooralsnog niet {(1.1,114.11, 111'111 te -
antwoorden. Deze inleiding wam dan tori' tmk 
wel heel zooderling. Zijn lanlaarillivid schati 
Kersten echter nog intim op te tm induw  be- 
jaagt' stootte hij de wammen nitro 

„In welke- verhouding staat mi tot mevrouw.. 
171over?" 

„Milt 1111.M.1111-1 zeggen, w al In I. 
mekt geeft, dit te trewg 1l ener 

• „Wat mij daartoe liet recht geett •*. 
Arealen, „nu, het is reu  onlw.chuannlhtet,l man, 

rens
StrikeOut
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„Non., qui marchant et nous battant 
Ne eetjene de marche que poer nous batte 
Et de »ons batte que pour marcher 
Merchant et nou, battant•. 

Wat mi het weer veertien dagen verder geven? 
De verjaardag ven Sedan nadert. 
Voor de Fransehen geldt wellicht nu het 

Nomen est omen. Arh . lijkt het niet, of 
Snee goed is, iake oplossing wanneer het 
bloedvergieten maar ten einde zal komen, ten 
spoedig einde? Allee behalve een overwinning 
van Radend. Wit land kan Europa »ooit iet, 
andere brengen den altijd weer bloed en tranen. 
Wat de vrouwen geleden hebben deze laatste 
weken. Denk u in, dat daar mr man, eir 
zoons weg zijn en ge weet niets é n ze, al 
ie geen drie %eken. liet ie weer een Franech 
,lichter. die de angst der moeden schilderde 
in het rampjaar leIti, niet de angst der 
Fransehe moeders alleen. ln rijn gedachten 
zier hij twee vertrekken, een in een Emma 
hui-. een in eelt InliESell. lu elk der vertrekken 
waakt en wacht ren moeder: 

leur esprit vangrail lalffie; 
Point de letter. qui les ra- 
lijnend le- ent-ante mut au, rumbats, 
l'our le. mirre Tom rst blemure! 

1:une di,ait — ene olminet 
Navrante dans ta langree en Ia 
Ment Kind. mein Kind ! vone romp...en! 
Men fits! ]Ion file! inurmerait Fautre. 

Da» ver. de gedachten van den schrijver 
loot n een slagveld . hij ziet er twee 
stervende

aar  
n liggen: 

Et to. deun. all moment vaarei 
reil la mort, en passant,-voos rondte, 
Meien' rappel &mepje 
eine les pet. out » In bouelie: 

I: con rémjtait — reis ontveins, 
-Nivrautt th. se lanen et la nestre:  

Muiter! Alutrer! Vois comprener? 
alamen! Alamen! ... temmend l'autre. 

Daar ie Met een Fransch ven. waarvan ik u 
e mi spreken. Maar 'liane een vers uit deze dagen. 
Miguel 'hammen, publiceerde liet in de Figaro. 

Onder al de verhalen, van gruwelen 
dreven door de linea-hem ie er een, luidende, 
dat de Didischere een glein Belgisch jongetje 
van zeven jaar hebben ditidgmehoten , omdat 
het met een houten gekerkte speelde. Het 
tweede mop'et eau lief Miditje begint veilig. • 
heidshalve met 

S'il eet vrai — 

liet zal wel niet waar zijn. En mocht het 
wil waar wezen — laten we dan neer die 
gruwelen eens even doordenken. 

Bijna de geheel.. mannelijke bevolking van 
Duiteehland maat te velde. Oir zijn gekomen 
van hun velden, van bon dorpen, van de 
groote stede». — • 

Daar is onder een keurbende van bet ho 
telpret, professoren, studenten, kunstenaar,. 
haar is Onder de bloei» van den adel. — 

Daar is onder de burgerij, de kleine mid? 
leistand, de arbeiders. — harer is natuurlijk 
tik opdek het grauw der wereldsteden , her 

gespuis uit helen en sloppen. — 
Zon Frankrijk geen gespuis in Zijn leger 

• hebben , waar ook bijna heel Frankrijk, Mans 
urlijke bevolking te velde staat? Of heeft 
brv (net zijn ihoneit en zijn Dernier • zijn' 

liavinovid In Science en diens tres, zijn heeste 
iipnelien gedood? I. bet geslede uit de ver-
sehrikkelijkii Bassin. wo» Ir Wire erijireeteld 
van del dienars 

En wat Engeland betreft — twen er geen 
enkele rail het grauw ie» gespuis uit belieg 
en I ;Inspin, Van Londens Easminil tr dienen 
ni leut territoriale leger? • 

God zij looi genadig, dir een dergelijke» 
ijand tegenin, Ziel' einden. lls het 

ninetter I oorlog V1111 dra Wililierr, den kim• 
..maar gedaan ka» krijgen dat hij een geweer 
opneem! en taliet ego reil 11,1.1111 hart daar 
Voor hein Wal met er dan i» den krijg 
Morden ven „Ine iiiinagmil der Inellseldleid Pit 

Lalro daarom IntlIsrldill111 en de 1/11iI• 
scha. Met beoordeel., naar wat „liet nit- 
%metsel der geileau mag hellen. 
'Alen Sr liet %manieren , dat ze ook reikt 

ili• negen naar meen vrouw op te elan»! 
I lamt een geldjager, Meer lael. .kit » 

naar /el.' vraag?, wend leb iet 
gene mooie,  ne si. /kielen, Iel ns ieestuires. 
1 Nier is leg mer geld te halen dan bij 
nieu•mna Ide%er.' 

‘j ;j, h• marl daar tuigen. 
luie bundelde kla:lrbhjkeli,jk in een 

;0,11001 teen Melocrekenleneerleciel term 
n. Niet belwerselle,  D•ernr ziele 

elite en 
.1k uil nee II urn, dat 0 in een oterspionien 

iiiemuid aide, 'preekt. kapitein „bat 
rent reele: erf , 001 11 gezegd hebt. Ik wil 
rekritinz Iiiiiillee meel en 1m-eland . tooi onteer 
Iran „Hun pees. betreft alaar ik lerbied 
lite ellen, loei Ir ei 11 :line,i121,  dinar te lalredlitell 

,111111111t0ril ind•relia I ;Oden alel, 
dra eiun i•reil eeg/past 

I , „ek 1,i1 ridder teen dree eletlea •" 
pooleb hererve. \ei. Jil• n moed 11.dil ril 

Hok e met tam e, 1 1.1.. 
tohreele„ . m,1 .1 Crilenien." 

hert. , ti reil 11 

i,t; 

'ft 

kunnen spreken en reeds tien n twaalf schul- 
digen hebben doen fusilleer.. — 

Hier is dat coupletje van ZaIllaenia: 

S'il est vrat Majmté, ce crime qu'on recente 
Comme il pisera lourd le matin du grand 

compte 
Potte le débiteur eet elioisi 
Comme il !diere lourd , loreque dans le silence 
tjee man poema Penant sur Ia balance 
Et een petit ford di bom. — 

Keren we thans van lietkanipzalige lieden 
in het bloedige 'Verleden %nig. 

Den tweeden September capituleerde het 
leger van von Wimpfen, Memo man. Toen 
de ganeche capitulatie voltrokken was, onr. 
moetten koning Wilhelm en keizer Napoleon 
elkaar op het kleine lustslot Bellevue bij 
Frienioie. Zij spraken gedurende een half uur 
met elkaar. 

Napoleon gedroeg zich kalm en waardig, 
beklaagde Mek niet en deed uitkomen, onder 
volkomen en oprechte instemming van zij» 
tegenstander, dat zijn leger Met te kort was 
gmehoten in dapperheid, maar dat de leiding 
niet had gedregd, en de Duitache artillerie 
een geweldig -  overwicht had gehad in den 
mijd. 

De gevangen keizer werd behandeld met 
allen eerbied, aan Zijn mag verschuldigd. 
Zijn gevolg merk bij hem blijven, liet mili-
tair geleide, dat de koning hem gaf, bestond 
uit enkele der edelsten van Duiteehlande 

, het aunderschoone 
slot hij Kamer, in liet liefelijke Fulda-dal , 
werd hein *K verblijfplaate Aangewezen. En 
nn moesten de lon.otio Frroisehe  krijgsge-
vangenen een onderkomen hekben! Reuzentaak 
voor di intendance! Spoedig waren alle ves-
tingen van den Rijn tot den Weicheel, van 
de Onetzee tm de Alpen, er mee gevuld. 
Elk landgoed herbergde een of meer Ennache 
officieren, op hun erewoord genegen. 

Talk,os zijn de verhalen uit dien tijd van 
hechte vriendectapebanden , gesloten tuuneheo 
de adellijke Fransehen en hun vaak doorluchtige 
gastheer.. Met de mindere krijgsgevangenen 
hadden de Duiteeherksealeffiet. Vervuld van 
bitterheid abt die waren . beproefde» deze 
Wieme pogingen tot ontvluchting era weer 
naar Frankrijk te komen en te teaehte», weer 
mee te vechten in een leger, dat hen allen 
wreken zon. 

Vele der mindere officieren, die men getracht 
had op hui, eerewoord te houden, verbraken 
liet, vluchtte», werden natuurlijk spoedig 
herkend en gevat, en moesten hun lichte 
straf zien omruilen voor het streng liewaidst 
verblijf in een vesting. 

Schandelijk eenvoudigweg was nu den slag 
van Sedan het gedrag der tranche regeering 
ten opdekte van het Franeche volk. Aaneen. 
kelijk hielden de ministers zelfs,  de capitulatie 
geheim. Toen die begon uit te lekken, trachtten 
en het gebeurde als van minder belang zijnde 
veer te stellen. Zonale de Regering en op 
Haar hevel de Ereruche pers, met de Waarheid 
te werk ging, 't wekt in deze dagen nig steeds 
den spot der .Dititecherie en op al de snorkende 
overwinningsberichten der Frantehen in den 
aanvang rail dezen oorlog, op al de Zwaar 
overdreven schilderingen van l)aittehe neder-
lagen hebben de Indische, 'slechte één ant-
woord gehad: „De Franechen zullen weer net 
zoo lang overwinningsberichten publiceren , 
totdat ze de catetrophe met eigen negen 
inneten ameelinuven.. 

ondanks alle geheimhouding en verkleining 
drong inch de waarheid tot bet volk deur en 
Parijs kwam in eelt vreeselijke opeeluiddisig. 
To» up aandrang van liet volk de minieme 
van oorlog de ramp in baar gehelen omvang 
had medegedeeld, liet liet zich niet meer in 
slaap sussen, noch troosten door de verzekering 
dat rr binnen weinige dagen een Dient,. leger 
ouder de mere» vnii Parijs zou staan 011 een 
tweede aan de Loire generend ZOU woeden. 

Welk een tonneelen volgde. in Parijs! 
plet publiek overetroomule de vergaderzalen 

der Regering en eischee Iniulkeele de» afstand 
valt 111.11 Keizer en den val van zij. hui, 

keizerin Etigénie verliet den t'" SelileInlier 
met haar Zont heimelijk liet miltje van de 
Tidlerien e» bi-gaf /Ark in een lioneijtitig 

Zeswel nat hem duidelijk, dat kersten moa. 
timide ijerzuelitig ware en hem naar Zijn leren 
4111111. Ilij had Denier zee belrwligl, dim een 
duel ieivermijiluillik was en hierin waarschijnlijk 
dacht de kapitein Zijn med.fieger hij mevrouw 
I i lover onschadelijk te maken. 
• n erge .riep de» kenner 0111 te betalen, 

01%010011 hij de Ileseli wijn, die hei» gebrarbi 
nos, niet aangeraakt had. Hij moot zich een 
savelidellel roeken. .heffat loer de edierbelleler 
hem geld terligind, kaam khmer haastig de 
korner Nene» en snelde kernre tm.. 

„Ik heli je epiniluild, spabling".• 1,44 klin- 
ter: hoorde van de huishoudster, dat je 
hier bij %Minieme. was. Ik «MIA•n avond 
roet je doorbreng.: ik lam eee•  mie gelnlen - 
thuisgekomen." 

„.le komst 'al- geroepen." zei D ereoer. „Kal-
me! evit 

deelde hij in riikrIr noorden mier, 
seal omo ne Och. rat wi., • 

. I le•I 1. no (eilandelijke taaleigen 
den den kapuren,Menuvr.„Ine hier Ir ler- 
•Irlie inr le•celnine. 11, Wenk aan. 
dal 1111 111,-1 ifelirr1 teertlanel at. %laar 
beermalak kan d mee le op ani. leidt "t' pa,  

a Run buabt den l• leriligmgr n lat. n rir.- 

naar het station, teneinde naar Engeland te 
te dachten. Gambetta, de leider der linkerzijde 
van het Parlement, nam de leiding der 
revolutie op zich en in den middag van den 

September voltrok die zich, zonder dat 
een druppel bloed gestort werd, maar onder 
heftige tooneelen in het Parlement air op de 
publieke tribunes. 

De Ministers, en de meest bekende hoe-
liegen van Napoleon iet volgden veiligheid,• 
halve het voorbeeld der Keizerin en staken 
even als zij naar Engeland over. 

Nu was Frankrijk een Republiek en Gam• 
bette de eerste President. Feitelijk was nu de 
heek oorzaak en reden van den oorlog ver-
vallen, want-niet het land; doek •Napoleon lei 
had Preien den oorlog verklaard, Toch eisekte 
het volk voortzetting van den oorlog, meenend, 
dat het keizerrijk en de keizerlijke regeering 
dé aashuid van alle mislukking droeg, en alles 
nu goed zon voeden, nu de Republiek uit-
geroepen was. 

Voor die Republiek zou Duitschland, als 
voor een Medusabeeld , terugdeinzen. 

Niets van dat alles. Duitaeldand bleef op-
dringen en wist van nu af, mi na een nederlaag 
ab Sedan geen eredeevoorstellen waren ge-
opperd, noch een wapenstilstand was aange-
vraagd, dat de oorlog niet ten einde zou 
zijn, emir de Franeehen de kelk tot den bodem 
hadden geledigd. — Web. Parijs in Duitsche 
handen zou zijn. Na t September 1070 was 
het parool ooit Duitsche zijde dus: Nach 
Paris! Thans, 21u Augustus le la, ia het dat 
weer; en de Duitsehe ligerseharen staan reeds 
op Fragiel grondgebied in het Noorden —
de officieren rekenen erop, over een week, 
hoogetens twee weken, voor Padje te liggen. 
Wat gaan de tijden brengen? S. 1.—H. 

Dit artikel is gesi•hreven vide te verwumeting 
van Leuven ene bekend. WIM Wat hierheen& 
°Vei gruwelen geschreven ie. -geldt alleen 
voor de, laten we 't Kiemen „alleenstaande. 
gruwelen. Voor wat Tn (.raven gebeurd is, 
staat ons vertand stil — en unie hart veruit 
toegenepen. Misschien ie er nog eeltige troost 
te vinden in het bestudeeren van de ',psy-
chologie der getuigenissen.,  

LA NOTE GAIE. 
De rust is in ons goede land eengeveins 

teruggekeerd, ee weten Mi, dat alle voorzorg. 
maatregelen genomen zijn, om ieder die onze 
grenzen niet boort bedoelingen naderen mag, 
terug te slaan; onze provisiekasten zijn ge-
vuld, om ons voor de slechte tijden te behoe-
den, iedereen zal one zeggen, dat er geen 
onmiddellijk gevaar dreigt en toch . . . en 
toch... Ach, die bezorg/le, angstige gezichten, 
die we overal ontmoeten: Konden er vroeger 
in vredestijd in en om one huis wel eens wat 
veel geruchten zijn, n u zijn er beoliet te 
weinig: de gramofoons zwijgen overal, Mande 
hoort men nog maar hem-heiden achter ge-
sloten ramen, alsof men zich voor de muziek 
schaamt, en wat in het dan nog Vont muziek, 
vingeroefeningen of kinderdeuntjes, want 't zijn 
meest slechts kindervingers, die de toeteen 
beroeren: vronwenetemnien klinken gedempt, 
wie kan er ook vrij uit zingen, als 't hart 
beklemd is, en elft onze kkintjea zijn hui-
verig, om zich geheel te laten gaan, alsof ee 
bang zijn, dat er om iederen straathoek een 
vijand gluurt, die klaar staat, om hen te be-
mbieten. 

Die algemeen angel ... zeer zeker, ze is 
gewettigd, maar, hoe verkwikkend is 't niet. 
abc we • onze jeugd hardop hoorrn lachen en 
onbezorgd troolijk zien. 

Wij, Hollendere, we zijn nu eenmaal het 
volk van de lage landen en de donkere luch-
ten; we zijn altijd geneigd, allee zwaar op te 
nemen, te tobben oren dingen, die dat tobben 
stenopunt niet waard zijn: we zitten eigenlijk 
al in den pret, edit de put nog gegraven ie: 
't ie daarom, dat 't zonnig doen van de en-
kelen onder en, zoo verkwikkend werkt en 
de lach van een kind ene diep-in non ver 
warmt. 't Zijn in hoofdzaak naar kinderen, 
waaraan we one vastklemmen in de weit van 
wanhoop, onze kinderen, die Ons grienen ia 
de tijden van veelriet, ItiMe kinderen; die de 

ten en daarom wilde ik je v'rage'n, of ik in 
dit geval alt je help mag rekeeen.' • 

„Niet alleen in dit geval, doch 'ten alle» 
tijde" tel Klimart en reikte Wener de hand. 
Daarna stond hij mi eii ging »aar de amice 
kamer. waar Konten mrt de beide oflieieren 
Ziek bevond. 

.,Ern °ogenblik, kapitein," zei K 'inter, „ik 
wilde iet opdeed-kt van mijn vriend, bergt-m/1 
Spalding, n verzoeken, in ',mondain een te 
wijzen. Er ie Wortelt een serer Voorgevallen 
Inmellen u heiden, die dichte uit dr» weg 

gentinid kan woeden op een Wijn, fatsoenhjke 
lieden waardig" 

„Luitenant von Alienlevg i. mijn getuige" 
mi de kapitein en stelde der, aan «kut graaf 
ln,. 

1.killena111 Von Alletilierg VII graaf klimre 
mokken ziek daarna tanig in een derde kanter, 
dir ander. voor vergaderingen diende. Binnen 
tint ,.renla, ww. alles afgesproken. 14 mi rede 
aanneaigr „bie r. kapitein Berger. mu al. 
mleml.reeliter optreden. I 1m raai binnen 
....nier inren, rasai'..  tm s iif mar 
i melen. m hei h. rkeidamlije achter I% enter. 
hm, list:nal iem. ms. driemaal Lamel. .drek-..

11 n heldien rees- paar pre-eedre.- oireer-
.  

toekomst voor ene effenen. En zouden wij nu, 
waar zij ons zoo oneindig veel geven, zouden 
wij ene nu van hen afwenden in oogenblikken, 
waarpp zij onze hulp behoeven? Ach, laten 
we toch ons best doen, dat de lach van nee 
kinderen niet verstomt, laten we hen verre 
houden van de zorgen, die ons drukken, laten 
we hem la mate gaffe niet Onthouden, waarop 
zij recht hebben. 

„Maatje', hoorde ik een klein meisje aan 
haar Moeder vragen: •eAnnie komt dadelijk 
bij me, mag ik nu thee, en melk en euiker 
en koekjes?„  Ze had haar theetafeltje keurig 
in orde gemaakt én verwachtte niet andere, 
of Maatje zou dadelijk, aan haar verzoek 
voldoen, maar in plaats daarvan schoof de 
Moeder haar wrevelig op zij met een kortaf: 
„Ook kind, wie denkt er nu aan theevisite.,  

„Juf, vroeg een ander klein ding aan haar 
kinderjuffrouw „help u met zoeken, ik kan 
nergens m'n springtouw vinden., • 

„Zoek zelf maar hoor, m'n hoofd staat niet 
naar springtouwen' was 't korzelig gegeven 
antwoord. 

Nu weet ik, dat de Moeder, op 't °ogenblik, 
dat haar dochtertje haar rianapral, juist daehl 
aan haar zoon, die naar de grenzen war op• 
getrokken, dat de kinderjuffrouw treurde om 
haar aanstaande, die was opgeroepen en ook 
daar ergens aan de grenzen zat, heel wel 
mogelijk, maar.,. gelooft ge niet, dat In de 
mama, en de kinderjuffrouw heerlijk waren 
afgeleid, air Ze kin. kleuter. ter wille waren 
geweest en dat zij in de ming voor hen, hun 
eigen zorg een poon hadden vergeten? lioe 
belangrijk zijn theeviaitea en springtouwen in 
't leven van een kind! 

La no te gei e, laten we haar niet ver-
bannen uit ons lede, niet voor onze, kinderen, 
niet voor de verdere omgeving, niet voor ons 
zelf. Ik pleit niet voor de lindruchtige eren-
lijkhoid;  vouw rumoerige mek maar mor de 
rustige welgemoedheid, die zoo heilzaam werkt 
ten allen tijde. Denk niet, dat ikzelf aldoor 
opgewekt en blijmoedig ben geweest, o neen, 
ik heb er Iele menigmaal op betrapt, dat ik 
onder 't doen van mijn bezigheden hetgeen-
dig liep te melden: „Hoe zon dit gaan? Hoe 
dat? enne ene. 

„Wat zucht n toch?• zei dan eenignine 
berispend onze oude gedienetige „Ik zou maar 
denken, we zijn allemaal gezond, de rest zal 
wel ...hikken.. 

Daar wan „la none gaiea leners „we zijn 
allemaal gezond,• ik vereeker a, dat ik in mijn 
kleinmedigheid niet aan 't voorrecht van onze 
gezondheid had gedacht. 

Nog meer beschaamd maakte me onze oude 
werkever. „We moeten er de» moed maar in-
houden' rei ze, ',Buiten n, heb ik geen werk-
hein meer, ja, wie wil d'r non 'n werkster 
hebben, maar 'k zal d'r wel komen, wil ja, 
als ik m'n huur niet meer betalen kan, trek 
ik d'r gewoon uit, berg m'n boeltje bij m'n 
getrouwde dochter en ga weer dienen.. • 

Ie dat • niet kranig roor een vouw van 
35 jaar? 

jj1-  moet ziet gelonven, dat ze zoo gauw 
bij (ons sullen konen! zei ze „kan u begrij-
pen. (Mat u maar na, wat onze Willem  til 
eenp legen de Pruis heb gezeid : „Hoe groot 
ie uw grootste soldaat?' vraagt-ie „Zee voet,. 

de Pruis «No./ zeil de Koning „dat 
doet di plezier, als jij me non te -na koelt, 
gaal mijn land ZeVe» voet onder inter.. En 
dat zal gebeuren ook, n kan d'r van op aan. 
Die voordracht op de omlag van Di wijst 'r 
toch ook op? Kent n die niet?. Krijgshaftig 
één voet vooruit, «le stofdoek geklemd in de 
vuist begon zij te reciteer.: 

„Dat Holland klein mem dapper is, 
Dat weet me» wijd en nijd 
Dat leert ons de gemhiedenie 
Al uit den Fratischen tijd.. 

• koint Imitechland'e keizer one te gast, 
Met 't leger van de Proie. 
We  onthalen hem op winnen Wijn 
Ifij 't openen nu de stade.. 

Curieus. dat onze ondergiet-hikte» door hen 
drogen humor zoo dikwijls een kek op aas 
geniehl Weten te routeren. laten we hen op 
prij, weten te stellen in deze moeilijke intern. 

SALVIA REGINA. , 

bracht," mi de luitenant. „daar onze kame-
raad 1111S nnochtend in Neuenburg reeds ter- -
telde. dat liet om een erezaak ging. W.• 
'hebben dis wapen. en Mandie hij une." 

„Dila Morgen Tiny oen vijf mir," herhaalde 
linter en paalt Mam den luitenant. 
Even later zat hij bij Wenier en deelde 

hem mee, wat er afgeeproken «as. 
„Het ie een verduivelde naak," merkte 

Klinter op, nadat Werner hem voor eijn hulp 
bedankt had. „.11% ik niet op mis gegman 
wat. was de heek historie niet gebeard. Ik 
jaloerse-be kapitein zon je dan niet met me-
vrouw Ginter allooi graffret lachbui ik Zon 
er bij geweest lijn en Mare begeleider. is altijd 
uiig...ar/ijk. zelfs in dr maant van ren wan: 
hopig Verliefde. I lel i. d. inderdaad waar 
de man ie Dol oer zijn oeren verliefd Mi 
inevriani Gieter en hij grdningi zinlaals ren 

miniturrekrialinre.. Ik geloof aam. aal hij haar 
mik 'tm dreigt! heeft, waal ernigr dagen had - 

- ik asai gelerk net  haar. aasras zij zalm moe 
grdnirg. dal ik er larrIrmaal dooi »aio ...merk 

..11m nam „heer gaat mimen 
•serteldr Or mij sanciehrend."7 

wil laren zeker onit lia larie. dr war 



HET THEATERGEBOUW TE DRESDEN. 

Als een zeester met hare armen, zoo is het 
Theaterplein met de daarop uitloopende straten. 

Wij stonden op een mooien, mmigen winter-
dag naast het ntiterotandbeeld van koning 
Jollen. Rechts stroomde de Elbe onder de 
grijze sternen brug, scheidend oude en nieuwe 
stad. Over het water heen een vergezicht op 
bergen en bosschen. 

Achter ons de oude, grauwe I lofkerk in 
den ingenieusen en rijken barokstijl met 11100i  

torentje. Een gang verbindt haar met de 
paleizen van koning en prinsen. 

Links het Museum, afsluitend de Zwinger 
,eau mooie rij van galerijen en paviljoens in 
rococo- en barokstijl) binnen welks muren de 
roerende Sixtijmwhe Madonna van Itafaid met 
zoovele andere meesterwerken. 

Vdiír ons, geheel vrij staande, in edelen 
renaissance stijl, het Theater. 

Achter den ronden voorgevel verrijzen tel- 

kens honger de verschillende deden van het 
gebouw. 

In het midden, boven den hoofdingang, een 
bronzen groep, Ariadne met den panterwagen 
(door Schilling). Daaronder een groote nis met 
schilderijen (van Kiessling). Beneden hij den 
uitgang beelden van Schiller en Goethe. 

Aan beide zijden, de inrijpoorten, toegang 
gevende tot de prachtige vestibule en trappen-
huizen. .kls in een fei,endroom zijn deze kleur- 

rijke marmeren wanden en zuil" deze breede 
treden, voerend naar de groote zaal 'met hare 
schilderingen van Marsehall en artistiek gordijn 
van!Keller. 

'Tree duizend personen kunnen in deze zeer 
goed geventileerde ruimte de opvoeringen bij-
wonen. 
I let theather, genot 110311 Mv, werd in 'Isis 

door Semper gebouwd, nadat de twee vorige 
door brand vernield waren. 

INGEZONDEN MEDEDEELING EN. 
Prijs per regel 40 cent. 

4ipeitzsoie JRPOTeN 
)V2ENEZItild 

....__ 
1100ithelilln 140. 

ItliF°2ti 8195  

ZYSTER.IPURSITS. 
Dr.], zij de hulp van de collega's v. Eijk, 
.1. Kessler, 11. M. I'. Kessler,  , Ongein , 

l'alte, G. 1 ;. .1. lindemaker, (trijs, Itoo- 
,enburg, Schagen van boelen, Stref, I lrbeers 
rn Venker en van mevrouw Hustnali—De Vries 
i. het mogen gelukken — zoo schrijft dr. 
J. A. Itadeinaker aan s liet Vaderland. —
aar een 0511-tal dames een cursus in de be-
ginselen van verbandleer en ziekenverpleging 
re geven, zoodanig dat We mogen hopen, dal 
in geval van nood deze in staat zijn 8011 dr 
geneeskunde en verpleegsters nuttige hielp te 
verlenen. . 

krtingen van inevrouw G lover moet hij baar 
;net zelfmoord gedreigd hebben. leen je op de 
koogte neet eristulen.," 

„Ik heb veel revolver geschoten," rintwoordele 
Werner, vooral in .1noterika. Met pistolen 
-doet mini nog nauwkeuriger. Slaat ik ben 
van plan, mijn tegenstander niet te raken 
de  man handelt onder een dwang, die hein 
liet verantwoordelijk voor zijn daden maakt:' 
„I let !lede duel, is onzin," zei Khmer. 

.,slis hij bij zijn verstand nam, zou hij je een- 
niet gebrutaliseerd hellen." 

„Toch kunnen we er mirt op terugkomen," 
"ei \ Vertier, „Een is eifelten inijnerzijd,  zon als 
trelleid aangemerkt worden vii ik wil n lisolinit 
lier dr ve.h.r.king  op me Kielen, als voli ik 
'nog zijn:" 

., Vee motten naar lork,-  zei heioer. „Jee 
ieler nog eteie pnv 0,r vlei, te slapen. nol 
aalis:jf lam ik niet mijn paard voor je 

hoop je dan gere.fil le vinden. 
„Ik zal mijn wekker ten-

.1 Werner. • \V e inleen elk rijen'',  e e' toe0e10".  
ei, kluit., 

Ze ifif feit liet notaremnt. 
I iwir sr door de kamer kwanten, raar klitten, 
emir, nog mee els '10e ono leren (It. 

Wanneer de laatste eursitssen, die nog aan 
den gang zijn, zijn afgeloopen, kunnen er 
voorloopig niet meer dames aangenomen worden. 
liet oorlogsgevaar schijnt nu voor ons minder 
groot. Mocht dit echter veranderen dan zullen 
we trachten nog meerdere te helpen. 

liet is mij een groot 'genoegen te kunnen 
constateeren dat deze cursussen bij 't publiek 
met groote sympathie zijn begroet. ]tiaar er, om 
in korten tijd zooveel dames onderwijs te geven, 
groote behoefte bestond aan geschikte lokalen 
daartoe, kan ik met blijdschap vernielden dat 
we daarin op uiterst aangename wijze zijn 
geholpen. f ;cher! belangeloos werden ons 
zooveel lokalen aangeboden dat we niet eens 
van alle aanbiedingen gebruik konden maken. 
liet bestuur der Ibi 1 'astasseliool , mej. Tinbult, 
K oninginergradit -211, de heer Treffers, Stad. 
houdersplein tv, de directrice der Huishoud-
school, Laan van Aleerdervoort, stelden hunne 
lokalen voor ons open, terwijl mevr. lireileinker 
haar lokaal, t rbreehtstraat te, ons gaf, de herenen 
Rina, I looigracht t de, Koopmol, Hanirstrant 
20, lom ruime lokalen geheel tof oor, be-
schikking stelden en ons ook in Mniirl, 
Iliiitensingel 7 7 , gelegenheid tot het houden 
van een census geheven werd. bis. lieressingh 

groetten de tegenpartijen elkander met een 
, bij de deur drukte hlinter 

Werner stevig de hand. 
„Tot morgen;' sprak hij, „ik 110011 dat 

alles goed afloopt. Zijn We eigenlijk niet gek 
niet' al weze •ideeMs over eer en verantunor. 
delijklicid Daar komt een non die absoluut 
zijn Zinnen niet hij elkaar heeft, beleedigt je 
en rail deze» unw Moet lin grelimegdoeiring 
gorei,elet worden. 'Als men verstandig was, 
stuurde men 0111 den dokter, eiair mijn mirt 
naar een aiweialiat ofn her den mat ortilernelten. 
Slaml  die merkwaardige begrippen van eer. 
die wij hebben, slagen alle verst:nal nis. Ik 
had bie dem.» avond ra gezellig voorgesteld. 
Ik bad jeffiers gillen vertellen , wat je, naar 
ik neen, ook timing Zon vinden. Su is er 
echter lijd Onwil geleger:d:hl toer. A ei , tut 
1irns mie half vijf". 

\ Verner 1:0 A liter reden elk 'in 111111 :11110 
weg. ertoe liep in zint werkkamer nog 
langur dan een a lir 1111 rn 11....r rik e...legde, 
of hij geen 1...1:110..111 /Ani 111:110.11 ei. 
brieven eslirtir oe. I kwee .111 all, leek Item 
1.4.1111.11.•1111. I hij bad eeneed gelief,» ww. neb in,, Ira11,1. %len had hem 
1..I 1.00 110..1 11. dry oi.ge tb da, oren...lie was.  

opende voor ons de deuren van bet Gemeente-
ziekenhuis. Aan allen, die ons zou prachtig 
hielpen, onzen welgeineenden dank ook aan 
allen die ons lokalen aanboden, waarvan we 
geen gebruik behoefden te maken. 

Dank ook aan alle dames, die dr een-russen 
bezochten en door haar trouwe opkomst ,n 
groeten ijver en toewijding ons het geven van 
die cursussen tot een zeer aangenaam werk 
maakten. Daarover zijn al le e n rs us-
le ide rs het eens. Grootco dank vooral ook 
aan mevrouw A. Perisonins , m, trouwe 
weretaresse, die ziek net hrldeuwued door 
de enorme eorrespondentie heensloeg en er Zoo 
Ilitvtekend voor zorgde dat alle dames /wo 
spoedig mogelijk geholpen werden en mui 
-onze penningmeester., freule levers, die zich 

neet de finneirele aangelegenheden 
belastte. 

Door eeltige dames werd file. gevraagd een 
ben ijs te nagen hebben dat . 7.e een yam, 
hebben noregreermakt. Na rijp overleg hebben 
we .de cursusleider, liet heter geacht git.. 
certificaten al' 11. geVetl. We hebben erker 
besloten van alle daniev, die Ziek zoo nmollig 
Iresteleeklruar willen stellen, cru bija remt te 
boeiden. Mocht het ringellik willen dat wij 

eloile waaraan hij zich niet onttrekken kog. 
Het wilde- er bij heel» niet in. dar het lot 
kei», die onschuldig loos, tot offer zon hebben 
gekozen. blij wilde zijn teggnstandier geenerleri 
letsel toebrengen: hij :ging met cru zuiver 
geweten naar de kampplaats. 

Werner ,liep uitstekend en oni wraakte niet 
voor de wekker alliep. 'roe» kleedde hij zich 
aan, ging zelf naar de keuken -n vroeg co n 
Van de meisje, koffie snor hein eir 

pin half vijf kwam graaf khmer . dier niet 
hem ent kop koffie drenk. De graaf stalde 
zijn paard bij Veriser in den -Stal en ging 
uwe dezen mar Ifet berrkeithmelije alsef het 
een Wandelingetje lartrof. 

Het lioselije int,, door 
vroeg ut den worgen aas, geheel iiiittesior,eu. 

ler ild we..6...1 Wit, er 0.  lag,. 1.1 
nalerilleid deer grolden !, r1billerb held. beer mol 
zich een klein dal tee—dom twee looneis. 
Ie, u .n..1111111, ...rk,: door 

graai kloet, ril Vil, lal., \ Iterelorre .11,  
kireripplrede- rarrtgeoeted.t. 

Kapnut kersten mee de beide enerlei, •, 
e ,domen ere, par meereden si..., • til. 

aar, 
, fC 

. c.bit 1.4.1.ean: 011,' 
dof glei. ..eirgerklectling. Er,  

in de graniet krijg woeden meegesleept,  
mulat, er gebrek aan helpende handen zou 
komen', dan zullen we de lijst dier dames 
overleggen aalt de instelling die om hulp vraagt 
en tIMI voorzeker zullen ze kunnen tonnen 
welk out re. Vat; deze cursussen hebben ge-
trokken. Moge het dan blijken dat we niet 
tevergeefs samen hebben gewerkt en dat ook 
daarna vlijtig is bijgehouden wat op den cursus 
werd geleerd. 

Twee moedige 'Belgische 
telefonisten. 

Koning .111,,rt der leelgen heen ik Leopolds- 
orde tieekeekend *aan twee tiotia Valeria 
eh Ma rij nel li el] 1.éoliifi rail Ij . nageus 
selen irre het schoon.. gedrag- dat zij 
telefonisten ter Leuven badden getorend. seloor 
te midden van den rijtend op lint. 111,1 Ie 
blijer.Pa11

.1,, deelt 00.11,111 de jolige Meisjes 
11..1,,leende 0:della di Alartinelli 
leonia Van lamt zen twee eirlefoonjolten, in 
dier. - van

in 
 liet centraal bureau van Leuven, 

wier verhogen noren Inreeg, ging dan stipt 
haar pliclir te ven rillen. En daar wordt in 

van gezondheid in uniform begeleide hen. 
Kapitein 'terg, mat d.. nen schreden af-

stand uit eir stelde beide jerweden regenen, 
elkander. Hierop Nadele hij zelf de leidde 
pistolen, rerkte zee aan de beide secondanten 
oier, die ze op hun lieten aa, der Tegel...land,-
Ier hand stelden. 

Volgen, met voor,erliriften hen .k verplicht 
ti. rragen of irog een verzoening moge/ijk is 

4.1" reu dr beide pannen I 333 ...11 
errklaring he

valt  
ek af le 1.5,1 ,1". 

heido Itegelf.4:10elers mwege,.. 
_Ken verzoek ik el.- heen n lion plaat ril 

te kleinn. Ik tel langneon e en. ener , dr], 
op deo eerden iel monden insnij. omhoog 
gehesen nel •Irrei renend innic b„,,-n, ..1. deo 
1 1. reilen lel noren ..1. ienrel-raireler hare- 
gelegd en op deri. derden nl morde gesel  rh. 
Zou ,le bre rem klior 

iep liet in, d. se Ale,Ivoi. if. ace /ie ri.  



A. DVEHTENTIE N. 
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Maison da teutere „Aux Elégantes" 

Télép. 1943 — 77 Noordeinde La Haye. 

SPÉCIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES — ROBES DU SO1R. 

Costumea Tailleur 

l'aits sur itie,stire it partij' do fl. 95.— 

JAC. BERE.DICTUS 

Gedipl. dameskapper. 

GevestJgd sedert 1880 

De nieuwste haarwerken voor het moderne coiffure. 

SCHOOLSTRAAT B en 11. Tel. 3426. 

Familie-Pension 
Plan RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

fa. C. N. CARDINAM.- HENGELO (0). 
rh. TEN CATE & CARDINAAL. 

Leveranciers en Fabrikanten van: 

151° Klas Huwelijksuitzetten 
priuw kwaliteid.n en soliudu at werking. 

Reclame Aanbieding 
ziniv,t ge.,sliu mah Ledlukvus ru sbiolien k w. 102 'te 

prij,en lied.  dogijit: 

1:11; c11. Iq, :1 1d 120. 111.1 t 11. hij 31 e1 t 27.- 

160 11 lei ••I I 21.— hij el I 214.— 

SI,,peta per dozijn I . 

SCHMIDT .2 VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam DIJ Schmidt v. a Meer. Notenstraat lal 

Teleph. 8004 — Scheveningsche Veer 11 — den Haag 

DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inriéhting voor het. telkenen cas 
WAPENS EN MONOGRAMMEN 

DAMES! 
OreognIlly, lesvan kornon,.. 

binnen N thigon ...or vloed e., 
pijntong verwijderd 
Iteh«ndeling he8411.11W, 
Dm.",  in gestoten mln., 

WVell N'. A 127 literemo wal, dit 1.1wi 

33
PERKEO" 

Reisschrijfmachine. 
Speciaal geschikt rom-

Desies-gebPailk. 

Licht en Elegant. 
PRIJS I . 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

wedt gratis up proef geplaatst.  

Ilienarmeede en Iliebucht 
welke de lilt,te ziekten en kwalen 
van meisjes en vrouwen vr...ss-- 
waken. wnrtlett dm r 

,w1 Apotheke: 
130011. Ileve pastilles zijn ge 

aakt eau Melkzuur. 1.1v., e m  
bederven 11i111111, en zijn du, 
beten. dan Staalpillen. 

Verkrijgbaar in Ilirmis 
1001/ pastille, f 2-- es 
inamilles a 11120. 

Na ontvangst van hel bri .a_ 
wordr dom- heem .4. Nl. BOCI31. 
Arnhem 17 een flacon frame; bui-
tawnewunden.. 

4 
enkele °ogenblikken het eentonige bureauleven 
afgewisseld door her oorlogsgewocl, het hom-

. meo geknal. bet gewrervour. het laaiende vuur 
dat de helft van Leuven plm legde. En de 
meisjes blijven op haar post, in het volle besef 
van den plicht, die op haar weegt, maar ook 
van her gevr. Jat zij knopen. Want de hou-
witsers ronke

aa
n door de lucht eu shraptells 

hersten voor -de vensters en de ierniek ledigt 
• de bureaus. En ofschoon haar harten kloppen 

haar banden beven, glijden de fiches door 
hare zenuwachtige vingeren, terwijl haar 
rest het denkbeeld opkomt dat van de goede 
telefoonverbinding tussehen den staf en de 
bevelhebbersehappets mi,selden liet behoud der 
Belgische troepen afhangt. Eindelijk-verbrij-
zelen hrand r t henna de telefmindraden 
dan oordeeleu de heldinnen dal liet gebouw 
op haar kan neerstorten dan eerst oordeel. 
zij haar aanwezigheid op den levensgevairlijken 
post nog snotdoes. Dan eerst zetten zij den 
helm al en kagen heul weg, in het volste 
besef van volbraehten plicht. - 

Het ridderkruis. dat nu op het kleed dier 
heldinnen schittert, vereert het korps der 
telefoonjultronwen missi,ijien meer dan zij ze 
vermoeden...Zij beh..cn immers tol degenen. 
van wie men zegt dat zij hunne heldendaden 
In suite verriehten. 

De gerant In oorlogstijd. 
Een Duitsch blad schrijft delen tijd 

heeft wellicht geen enkele andere tak van 
industrie zulke zware offers te brengen als 
juist liet krantbedrije 

Itii he uitbeet:mi van oorlog wordt aan de 
bladen hun levenszermw . de advertentie, ont-
nomen. Het bedrijf als zoodanig bestaat niet 
meer en daarmee ir ook de portemonnaie, 
waaruit de redactie betaald moet worden,  
verdwenen. Daarbij komt nog, dat de bevoor-
redde nienwsbut~ het prijzen verhoortr. 
De uitgaven hierdoor stijgen in liet drievoudige, 
de inkomsten dalen rang meer dan in het 
drievoudige, om niet eens te spreken van de 
lie.es door mobilisatie in liet zetters-, druk-
kers-, expediteur, en administratietorps ge-
maakt. 

Er zijn heusclr ijzeren zenuwen voor noodig 
onn , onder zulke omstandigheden. de kalinte  

te bewaren. Het publiek mag deze dingen 
wel eens goed overwegen en bedenken, dat de 
krant ia Let brengen van offers in de voorste 
rij staat. 

KLEINE WENKEN. 
Wij hebben in Nederland twee 'categoriedn 

van lensden . de eene, die alles afkeurt, 
war er gebeurt in 't eigen land en alles 
hemelhoog prijst van andere tarnden: de tweede, 
die-juist andersom alles prijst, wat in zijn 
eigen omgeving.geveliiedt en zijn neus optrekt 
voor zaken en dingen; die daarbuiten gebeuren. 
Men:when , die den. gulden middenweg be- 
wandelen, hei goed en kwaad van anderen 
zien, maar den balk in eigen oog niet vergeten, 
zijn • gewoonlijk snel een kaapje te zoeken. 
En t.och  Meegel goed heeft _mis brave 
Nederland, maar ook, beveel kwaad, kwaad, 
dat zoo gemakkelijk bestreden worden kon. 

De Dollende, is vasthoudend als geen, hoe 
lang duurt het niet, eer verouderde gebruiken 
door nieuwere en betere vervangen zijn, liet : 
onderwijs o 1 onze scholen bijv., hoe uitnemend  

over t a gemeen ook is, zou toch wel 
eeltige kleine wijzigingen kunnen ondergaan 
die de jeugd en goede zouden kom.. 

Aardrijkskun de bijv., welk land ook be-
handeld wordt, geeft men in het Hollandsch, 
men spreekt ton Parijs, in stede van Paris', 
van Berlijn in plaats van Berlin enz. enz., 
den kleinen in den waan latend, dat genoemde 
steden aldus Zoo heeres, niet alleen voor ons 
Hollanders Ina r voor iedereen. Hoeveel beter 
doet men dat op vele Engel...he scholen, daar 
is bijv. een Fransche, een Engelsehe en een 
Ihnitsehe week. waarin alle leervakken in deze 
talen behandeld worden, van vergissingen is 
dus geen sprake. 

De geest trissulten leerling en onderwijzer 
is in Engelen d ook zooveel ruimer dan bij 
ons. Een onderwijzer, die met zijn leerlingen 
tennis. golf, d cricket speelt, is geen zeld-
zaamheid, de irijheid gedurende het spel tegen 
den oudere be pond, is in de lesuren niet ver-
vangen door strakke hoogheid. maar door 
wel w i I tentje vie.adelij k hebt. 

Op depidWreuliere scholen kunnen de ouders 
hun kinderen Viottr een geringe vergoeding 
daar laten Ion hen. A. lange gedekte tafels  

temden dan wanne schotels en pudding met 
marmelade of gestoofd fruit gediend, het 
vermoeiende heen en weer longen, of bet 
meesjouwen van boterhammen in papier wqrdt 
den kleinen dus zoo bespaard, terwijl de ouders 
er zeker van kunnen zijn, dat zij onder voort-
durend toezicht staan env op de speelvelden 
achter de school voldoende beweging krijgen. 

De school schrijft wedstrijden uit voor 
openluchtspeten en looft voor de beste spelers 
prijzen uit, das per jaar wordt er te Londen 
een tentoonstelling gehouden van teekeningen 
door leerling. gemaakt. De keuring is zeer 
streng, elke schoof zendt werk in van de 
beide leerlingen, waarvan door een commissie 
weer de mooiste teekeningen worden uitgezocht; 
deze wordeq dan tentoongesteld , een prijs of 
eervolle vermelding is dus niet zoo hel ge-
makkelijk verkregen, daar nagenoeg alle 
Londmisehe deholen meedoen. -- 

En ml tot slot nog een woord over de 
goede manieren. van de Londensehe jeugd; 
daar mogen onze kilideren geruit eert voorbeeld 
aan nemen, maar de strenge nurse, die hun 
kinderjaren _bewaakt, ontziet ziel] ook niet een 
onbeleefdheid hardhandig te straffen. 

Nurse beveelt en de kinderen hebben te 
gehoorzamen: zij weten maar al te wel, dat 
met nurse niet te spotten is en dat de klachten 
over nurse bij de ouders geen gewillig oor 
vinden. 

SII,VlA REGINA. 

DE DOMKOP. 
Gisterenavond woonden wij de opvoering hij 

van bet blijspel alle Do m k o lig,  in 5 Ihe-
drijVCE, naar het Duitsch van Ludwig Edda, 
dat ten bate van het Koninklijk Nationaal 
Steuncomitd, en o liet Nederlandsche Ronde 
Kruis', in het theater De Seinpost werd op-
gevoerd. liet mansscript werd voor deze op-
voering wake-ijlend afgestaan door den heer 
I'. D. van-Eysden, directeur van ',liet Rotter-
dams. 'Pooneelgezelschapg  met goedvinden 
van den gemachtigde van den schrijver Pelde. 

De zaal Was slecht bezet, wat inderdaad 
zeer jammer was, nut drie reden.. In de 
eerste plaats toch gold liet hier een sympathiek 
doel, in de tweede plaats kan het niet anders  

dan heilzaam werken, in deze tijden eens een 
avondje niet met de gedachten op het oor. 
logstetrein te zijn, en in de derde plaats 
werd er uitstekend gespeeld. De afwezigen 
hadden dus in alle opzichten ongelijk. 

De heer Cor van der Lugt Melsert, var, 
wier de re ie as, vervulde de hoofdrol aller. 
voortra ijks . Zijn taak we waarlijk geen 
gem elijke, maar hij kweet er zich van rap 
eene wijze, dat men geneigd zou zijn te zeggen, 
dat hij er voor geboren was. 

Vitstekend we ook het spel van mejuffrouw 
'I'illy Lus als Lucy Hensel, Het bloemstuk, 
dat zij aan het slot in ontrangst had te nemen, 
was ten volle verdiend, evenals de krans, dip 
den heer v. d. Lugt Melsert werd aangeboden. 

Doch niet alleen de hoofdrollen, maar nok 
de nevenrollen waren in goede handen. \ l ij 
bevelen onze lezeressen daarom‘warm aan, de 
r di, -toe I t September -gegeven 
zullen worden, te bezoeken. Zij zullen er geen 
berouw' van krijgen, naar Seinpost te zijn gegaan. 

Ingezonden. 
• 

. Geachte Redactie! 

Nu er in uw blad ZOO dringend verzoen, 
wordt om oude kleeres voor de behoeftigen, 
kan ik nier nalaten,u et op te wijzen, dat 
één zoo nuttig en verwarmend kleedingstek 
voor de armen, door onze meeste dames al. 
onnut weggegooid wordt. 't Zijn nel. de 
b re n e n van zomer- en winterkousen, waar 
de voeten, als Met bruikbaar meer, afgeknipt 
kunnen woelen. Van die overgeschoten enden 
heb ik menig nuttig artikel gemaakt en 
dankbaar zien gebruiken. 

Bijv., Twee van die kousen-enden aan elkaar 
genaaid, geefreen lange, warme soort bodem,. 
Ook kan men er lange en kleine polsmoffen 
en wanten van fahrieeeren , die heerlijk ver. 
warmend zijn in den sinter. souspieds Zijn 
er Ilikij gemakkelijk van te maken. Bij deze 
werkjes is de Hanelsteek addr aan te bevelen. 
Wilt n or ome von blad Met' 
ju kennis •rellent? Zij zullen misschien blijde 
zijn van selnijohaar zoo iets kleins , zoove,.! 
nuttigs te kunnen leveren aan de armen. 

Hoogachtend , tree trouwe lezeres, 
lieer. N. 

Eerste klas Familie Pension JEROEN" Grandide naai- en kniplessen 

Gade Seheveninpsehe rep 112-114 . DEN HAAG - lel Sekt 1256 

DE FRIESCHE KRUIDKOEK 
Merk FRIEZIN, 

van firma W. N. TACONIS - Leeuwarden 
Uil 't gi.bied Van KOEK kid fijnste. 

Keurig verpakt. Bekroond met GOUDEN MEDAILLE. 

Verzending dooi. geheel Nederland. 

Mevrouw! 

Bestelt Uw. ROOMBOTER bij de 

Apeldoornsche Coiip. Fabr. v. Melkprod. 
(A. C. F. v. M.), MARIËNDAAL, - Tel. 163, 

en u ontvangt uitsluitend late kwaliteit. 

INWONING 
aangeboden aan Studente of ander jong meisje bij be-

schaafde familie te Oegstgeest dicht bij Leiden. Ruime 

slaapkamer, indien gewenscht ook zitkamer. Gezamenlijke 

maaltijden, verder volkomen vrijheid. 

GOM brieven onder Oe 4132 bureau wan dit bied 

Station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen. 
ONDER RIJKSTOEZICHT. 

De DIRECTEUR van het. Station voor Maalderij en 
Bakkerij te Wageningen brengt ter kennis van belang-
hebbenden dat de N.V. Brood- en Beschuitfabriek 

„DE OUDE VETTE HEN", 
te 's-Gravenhage, DRIE HOEKJES 4, den verkoop van 
haar brood onder controle van het Station heeft gesteld, 
en dat uit het onderzoek van monsters MELKBROOD, 
ongebuild TARWEBROOD en ROGGEBROOD door haar 
geleverd , blijkt, dat deze aan de eischen, daarvoor door 
het Station aangenomen, hebben voldaan. 

Afnemers hebben' recht op gratis onderzoek van 
monsters brood. Aan belanghebbenden worden dienaan-
gaande gaarne inlichtingen verstrekt. 

WAGENI NGEN, Augustus 1914. 

De Directeur voornoemd. 

BOONSTRA. 
•  

12. Aederinialseht• link. aa Sweedniklern snork.. II 1.. `GUT,  

Zwaluw 
Lirtonade. 

Weg gedeponeerd. 

G. Nieuienhilizen, 
ZAANDAM. 

J. P. J. WIERTS 
84 BEZUIDENKOUT 

hervat zijne lessen. 
Spreekut dagrleks aal 1-2 oor. 

,eregeboden aan dames en 
meisjes int dieseltaiti.lon stand. 
Uplpirling %.,,oe diploma's .A. 
B. en C. vair don Nederland-
schen )lode-A'akbond. 

Mevrouw M.'C. MELCHIOR 
van'Slingelandstraat 148. 

Te spreken op Maandag- en 
Douderdeg-middag van 2.4 uur 

Levering van alle Stadje-

en, echoot., schrijf. en 

teekenbeboetten, bemoedigd 

voor de IR. 8.5., Gymnasium,  

es andere lariebtimgem ven 

onderwijs. 

aans en timen Irma) 
Boek- en Kantoofbeekhandel 

E. van Afrika 
w• .11. M. weis 1•I10est 

Weit 
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DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geillustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

BER IC H T. 

Meviouw S. Lugten-Reijs zal we-

gens ongesteldheid de redactie van 

dit blad gedurende eenigen tijd niet 

meer op zich kunnen nemen. Zij 

heeft zich echter gaarne bereid ver-

klaard, ons nu en dan bijdragen 

van hare hand te leveren. - 

Wij zeggers haar hartelijk dank 

voor de vele moeite, die zij zich 

voor de Haagsche Vrouwenkroniek 

heeft getroost: zij was steeds onver• 

moeit! , vol ijver en toewijding, tot•  

het moment tos, waarop haar medicus 

haar het nemen van een tijdelijkew 

rust voorschreef. 

Dat die rust voor haar het ge-

wenschte resultaat moge hebben en 

zij later weder een meer werkzaam 

aandeel in den arbeid voor ons blad 

op zich zal kunnen nemen, is onze 

innige wensch. 

De Itiveetie van - 
de liaee,ma• V ronwenk mimiek 

Het Dienstmeisje en de Oorlog. 
t Onder den titel s liet dienstmeisje ril de 

oorlog» komt in de I'rnvineinle Groninger 

Feuilleton. 
29, 

VROUWEN REGEERING. 
Naar liet I initseli van A. Oog in K Lire. vees. 

(Nadenk verboden. 

Elfde boofilst iik. 

Zonclagstilte, zondagerust ! 
In den vroegen morgen was Duro van haar 

hotel uit door de Iterglitifstrasse naar leven 
gegaan tot hij liet nutte districishospitaal, 
waar rechts de weg naar den Lockstein af- 
sleet, Deer aangekomen wandelde zij in het 
heerlijke beukenhosell, waarvan de stammen 

• en liet gebladerte als de zeilen en bogen van 
een domkerk haar overwelfde». 

Langzaam ed diep in gedachten verzonken, 
schreed zij door bet bosch, voorbij het ree-
tattratit. Waar nog geen gist zich vertoonde. 
Aan den zoom van het woed, waar een bank den 
wandelaar in de gelegenheid gelde van liet heer-
lijke nitzieht te genieten, vlijde Dom zich neder. 

I loc vaak lied zij <Ie laatete drie weken 
van den plek af naar beneden gesiliouwil en 
liet wonderba re panorama van bergen en dalen 
in zich opgenuinen ! lieden scheen allee 
ger, mlionner eh verhevener te zijn dan ooit. 
Ik beamen prijkten in de meest venwhillende 
kleuren van het helste geel tot het donkerste 
genen. Sealt tegenover haar lovend Alen de 

• kl atainannberit titel de diepe inzinking aan 
airli gup: mektp, de houw *pit, de .31 atalnaliii", 

Ik erken graag, dot deze wet een groot.. 
verbetering heeft gebraelit voor de benstboden, 
vooral door de regelingen der verplichtingen 
der werkgeefster bij het plotseling verbreken 
der dienstbetrekking -- mant deze heeft vol-
strekt geen selnald aan het opjagen der bomen 
der dienstmeisjes esorns tor in het buiten-
geurige." 

We kunnen de vraag :buiten bespreking 
laten, of er soms werkelijk buitensporige 
10011.11 betaald woeden voor dienstboden- In 
die enkele gevallen dat dit geseltje& , zullen 
de dienstmeisjes ook wel ,buiten gorige gord 
zijn voor haar werk: trimt mik wij huldigen 
met Minmaa ite leuze „do arbeider is zijn lang 

aard...,  

holte de lagere spits. de „P at dikte, MI duur 
tlIssellell zag men voor toni gedeelte de spitsen 
Van de zoogenaainde „hinder". Ihinkerlilanw 
was hot onderste gedreinr van den leeg, maar 
boven uit dr inzinking straalde art blauw-
achtige. wit van de eeuwige alleen«, van de 
zinigemaamile Weizman» glelselier. Beneden lag 
lort dal in lirhnal nevel gehold, wat aan het 
gehorte landohm irae gel...jan:innigs, iets won-
derbaarlijk,. gaf. 

I /e klokken van dr Kloosterkerk in bet dal 
begonnen te bidden, de klokken Van de Pa-
roilijekerk vielen in en daarna volgden de 
klokken van de Franciskanerkerk. liet liefelijk 

steeg van int de diepte tot flora om-
hoog. liet was zoo verlieven, zoo plechtig, 
zoo wonderlijk mooi, dat Dom onwillekeurig 
'de handen Vouwde. Een gloed kwamImar 
iihtle lippen. Ze wilde zoo grnag gelooven, 
dat er waarheid en liefde in dr wereld was,_ 
dat er nok vair haar een teiekomet raki gehik was. 

Het was, alsof de nevel neer en nare, 
optrok en steeds schitterender wierp de zon 
haar »trainn in liet dal. Midden in liet groots 
melte ganaraina aan haar voeten mg Ihira liet 
kerkhof nam de Fraiiriskanerkerk. Ze kon de 
rijen grave», de onduidelijke omtrekken van 
de pooieer graftomben einderscheiden. Die 
daar rinitten, die hadden het goed ; zij hadden 
voor eeuwig rust gevonden en loon nart kl.a.g  
niet oneer in verlangen en twijfel. 

Doch 1 lora 1,file: Irma had aanspreken 
t op geluk en had Uitlekten >riten. liet leken 

ru jeiteti. 
• 

Maar wel dienen we de vraag te stellen: 
zijn de tegenwoordige loonen der dienstboden 
werkelijk non hoog, te hoog, monis Mimosa 
meent. 

M.i. is dat volstrekt niet het geval; in-
tegendeel, behalve in de enkele groote steden 
zijn de lomen der vidwassen dienstmeisjes, 
gemiddeld behalve kust en inwoning, nog 
geen f 2 in de week ; dit is beslist te laag 
in verhouding van hetgeen van haar verlangd 
wordt. I» arbeidsdag der dienstboden is lang, 
zonder bepaalde rusttijden en het gemis aan 
persoonlijke vrijheid behoort door geldelijk 
voordeel in de betrekking vergoed te woeden. 
En dat is zelfs met de tegenwoordige konen 
volstrekt niet het maal — het Treste bewijs 
voor deze bewering is de nood win dienstmeisjes 
in fabriekscentra. 1,e geven aan het eentonige 
werk in de fabrieken de voorkeur, omdat ze 
daar meer geld verdienen en meer Vrijheid 
genieten. In de oogen der belanghebbenden 
zelve is dun de over het algemeen niet goed 
betaalde fahriekoirbeid time vrouwen hoven 
loon en omstandigheden van een dienstmehijas, 
te verkiezen. 

'k Weet. zeer goed, dat vele dames met 
een beperkt inkomen geen boog loon kunnen 
geven aan haar dienstbode. nek al zouden ze 
het nog zoo rechtvaardig en verdiend achten. 
Dat is natuurlijk jammer voor die dames, en 
nog veel erger voor haar dienstmeisjes, maar 
dit is volstrekt geen argument voor de be-
wering, dat de lomen te hoog zijn in ver-
houding van hetgeen in 't algemeen van 
dienstmeisjes gevorderd wordt. 

Men verlaagt de bonnen he. der timmer-
lieden toeli ook niet, omdat dere te koog 
Rijn voor vele nierwehen, die een vertimmering 
van han woning noodzakelijk of wenschelijk 
achten. maar deze door di- horige hamen der 
werklieden niet kunnen betalen. 

Naar de derde grand. waarop Mimosa haar 
raad Kan de huismoeders baseert. is her aller-
v'erwerpelijkst, nl de verspilzueht olie dienst-
meisjes die alles aan genot en versierselen 
besteden, wind spanra wie ram haar doet durs 

Nahunrlijk hei kan zijn, dat de schrijfster 
in eigen kring meisjes heeft aangetroffen, die 
haar „gehrelee loon verspilde», maar daaruit 
in liet algemeen de gevolgtrekking re maken, 
dat gen der dieliStilleisjeir aan sparen denkt. 
is toch wel wat al te kras. 

Tegenover de vempiliticke meisjes staan 
reker even veel goede dien:41.1re% die niet 
alleen van kaar toch reeds betrekkelijk gering 
inkomen wielt adie onderhonden, maar mis 
nog haar arme familieleden krarlinlailigstrinien. 
oen dan niet ven. te .preken aam al die 

liet was werkelijk een genot voor flora, 
dat zij hier hoven zoo matig allerti kon Riten, 
omdat tante atelitittililie naar de kerk gegaan om, 

A !leen. alleen met gelukkige grdaehten, 
met wemel..., die niet oliVervalbaur st:benen. 

liraaf, khmer had geschreven, dat hij 
dikwijls 's morgen< vroeg niet ~man.. Mine,  
den 'wegreed afhaalde, non te uraan rijden. 
Zoodmoide wilden ne den n.m.. die ongein-0dd 
overwerkt was. eenige ontspanning bezorgen. 
blij was erg droefgeestig, de liesté kenel; of 
dit echter alleen door zijn vermoeidheid kwam, 
kon k [inter niet weggen; hij gevoelde zitla ook 
niet gereelitigd, Werner daarnaar te vragen. 

IM hablielaneht had iiaar dos weer eens 
verkeerd ingelicht. :Melding reed dus niet, 
>mals tante Seloottelithi verteld had, met me-
vrouw (dover alleen, doch khmer was er altijd 
bij en deze todden hadden een goede bedoeling 
namelijk hom ernigermate te verstrooien. 

Waarom was hij echter inelanelmliek'f 
Miste lid iets of ieinand, verlangde hij naar 
duo ecu of ander? 

bon velde, dat zij gloeiend rood werd. 
Zij had dr helft vea, haar vermogen willen 

geven, als hij in dit ongeidilik vo,ir haar ge- 
staan had, in dit ougenblik, waarin t wijfel 
rats haar geneken wus, waarin van beneden 
de klokkentonen klonken en in haar deden 
'Ringen ad, geloof re ...doms-  !" 

bi hij net ion,. halte ge.taini had en zijn 
armen ee•e ha« Wiel uitgebreid. wij zou zich 
jubelend aan [opa hoed geworpen kad."» mi 
hem gezegd ..je, ik gelief in van ea 
in je liefde"' -  

meisjes, die al dienende een keurig uitzet snor 
haar huwelijk bespaarden, en dikwijls tell's, 
de eigen meubeltjes uit spaarpenningen konden 
betalen. 

Natuurlijk Moeten ze dan lang gediend 
hebben, want van die volgens Mimosa zoo 
hooge lootten blijft zelfs hij het zuinigst beheer 
bitter weinig over, als daarvan verst de kleeren, 
schoenwerk etc. moet winden bekostigd, en 
moeder gestemd moet waden. 

liet middel om dog verlaging van de 
konen ,een wat ernstiger draai in bet leven 
der dienstineisjes te brengen« oo salanrdoor 
haar sveratitiriardelijklicidsliegrip te verltorigens 
is, hoewel goed bedoeld door de sehrijfster, 
toch zeker volkomen overbodig als 
want de meeste dienstmeisje wijn van haar 
prilste jeugd af in de nauwste aanraking ge-
weest met de ernst van hel leven waar-
schijnlijk meer dan de dames zelve. 

En zeker zullen de hifisintiedere, die den 
raad van Mimosa opvolgen, en liet kou der 
dienstbode op t arm i. Pio in 't jaar stellen, 
ervaren dat elke arbeider is tsaar zijn loon. 
ioede meisjes zullen toeter betaalde betrek-

kingen zoeken, en aan elk week, dat niet MI 

slecht wordt betaald. de enorkeur geven, 
omdat ze juist meer dan ooit in deze benarde 
tijden verplicht zullen zijn haar ante bloed-
verwanten met haar verdienste te steunen. 

Ik ineen dus, dat de raad van Mimosa om 
de loonen der dienstboden belangrijk te ver-
.lagen, zeer slecht en harteloos is in de ge-
tallen waarin men niet n no don k e I ij k moet 
heiniinigen op alle pesten terwijl haar raad 
in de laatste gevallen gelwel overbodig is. , 

11. II. N. 

losse herinneringen ot1 den kad- 
i. kitschen oorlog van 1870. 

• "september I n; I. 

,aVinitieer ik ditmaal voortga, met over een 
hbkedig Verleden te 'preken dat ineedoogi tal 
lijkt bij het °inzettende lieden • don zet ik 
er, door ondervinding geleerd. dni,flijk den 
datinn bij, Waarop ik olie een paar ton. won 
Ilerimieringen wijdde en tot iergelijkiimen 
innest koraneg. Want .10 ..11rikkaii k V., 

'roestend gaai thans d.-tijd onder ei dan 
schijn ik NO. /1, toi nte smeken tem iten,lien 
en dingen die al vat anrile 
mijn, bel diepe eindelmwe gni der er- 

:...iitember i- lo-i n,, - I ifusdag. II: n 

I lel beeld In -inden I hira ei I deek te. cl.. 
kellit torende kleuren ,erolo enen ren welk gas 
voor de zon ,rokomen vo haar seinidnif n ijle 
liet gebrek dal. lhodi de v olk nok verder, 
hel mondde opeet, kt eer de poli' eli gai,elie 
k lillrenpnield en heerlijkheid V1,10.111.1.• 

Nieinie Wolken kwamen en twaken op 
hun beurt solo. 7.011 ving het  ,„.k 
niet hart ex r 

1 sk Of,' volgden elkaar 
.‘1, de eijf.-I k,vuu. ,lou verbleekten 

alle .,'bivuur beelden ui I hu',  gemord. Toi dal 
de Wolken tipi rokken en de zin v.u, 
ru gewonnen weer ...ira:ddr. 

I I fa deed zij tioli dnnm,  om zichzelf  vno 
te knellen! Ze wilde zoo graag 
al. zij ik twijfel neer de °verband dien Itelneis 
in haar binnenste, aa- dit alleen hij de her-
innering aan voorbijere-aar boolp dagen. Ihrel. 
van nn af wan -wilde ze gelnoVert PR ier-
tnnairen. dat behedde ze pieken', wadi meer 
rant twijfel haar liwellen. 

hord lim.rde sfriniawn achter piel. ;  Iiiiireietz 
kwamen naar luwen.  be. heerlijk vink  
le genieten. lhno beitel, eschuischuivenPa-D-
elict lia I tura.- -tealinting.. Ze stond op eo Lino, 
dosir liet hen keow nood en hug. stra.iie 
naar het botel. 

Toen ip daar ara ren Naijl lot, .iankw aio. 
tante non I bora .• kinikeriori-e- 

to,:  lort teruggekeerd ob de kerk. 11...ir 
kribt, bracht hoen ren breed die ...expo.% 
Selkollelina had  idarrer10.1i V» .j.en.]." «iet 
*mini spoed 1 striii.l. 

utimum remedium, als laatste toevlucht, 
nadat reeds bespaard en bezuinigd is op alle 
andere posten, die eigen leven raken, als 
kiemeen, versnaperingen, uitgaven voor tram's 
etc., dus als noodzaak, omdat het niet anders 
kan; doch als voorzorg voor komende slechte 
tijden, ook foor memehen die nu nog over 
voldoende inkomsten kunnen beschikken. En 
daarin schuilt m.i. het immoreele van dezen 
raad n. I. om ten koste van anderen, op de 
toch reeds economisch zwakken te bezuinigen. 

s  Er aal*, schrijft Mimosa, ..nog nood ge-
noeg komen en schaamelite voor velen, die 
uu nog een toereikend inkomen Itebben.• 

En dan motiveert de schrijfeter de verlaging 
der bonnen der dienstboden, behalve op de 
donkere vooruitzichten, op de „buitensporig. 
heide der tegenwoordige linnen. 

alle nieuwe wet op de arbeidsovereenkomst , 
met andere faetormUlebbein de tonnen van 
haishedienden opgejaagd, soms tot in het 
Imitenaporige.e 

lloe Mimosa de wet op de arbeidsovereenkomst 
in de eerste plaats kan noemen als factor tot 
liet moa buitensporig verhoogen der loonen 
der dienstmeisjes, is een raadsel. 

Deze wet regelt toch in het algemeen slechts 
de verhouding tuasehen den werkgever en den 
werknemer — o. a. dos de wijzen, waarop 
liet arbeidscontract tot stand koot, en hoe 
liet eindigt, verder de verplichtingen van heide 
partijen. 

Nieuw is daarbij liet wettelijke voorschrift, 
dat de mevrouw hij ziekte der dienstbode 
verplicht ir, gedurende zee weken de kosten 
der verpleging: en behandeling te betalen, 
waarvan dan de kosten der laatste twee weken 
van liet loon der arbeidster mogen worden 

("onmin 7 Sept. een stukje vrat, overgenomen afgetrokken. Een verpliebtieg , die humaniteit 
uit »Nieuw Yriiiiireideven* geschreven door goede werkgevers reeds oplegde, en die rij 
llinussa. De dame, die zich aldus onder den mik zonder deze wettelijke bepaling van zelf 
schuilnaam van e ',nijdje-nier-me-niet• ver- reeds nakwamen. 
bergt , en, zelve dus luid haar gevoeligheid 
of liever overgevoeligheid verkondigt, geeft 
daarin aan de lezermire een raad, die al van 
zeer weinig gevoel getuigt met de moeilijke 
imistandiglieden von anderen. Daarenboven Ps 

lier advies mi onlogisch gesteld en op zulke 
verkeerde motieven gegrond, dat een protest 
daartegen van vniuwekant noodzakelijk is, 
naast de bestrijding, die de redactie van de 
Provinciale Driminger I 'unrant reeds daaronder 
plaatste. 

Ite kwestie is, dat Mimosa de Hollambehe 
huisvrouwen aanraadt, in dezen tijd dat alom 
naar zuinigheid wordt gestreefd de henen 
deer dienstineisirs• belungrijk te verlagen. 

En dil middel schrijft zij niet voor als 
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schuld ml liet dus niet zijn als ik mennchea 

en dingen opnoem, die niet meer bestaan, 

wenneer ge dit artikel te lezen krijgt. 
lie laatste maal, nog goed en wel in 

Augustus, meldde ik • dat de Duitschers 

zielenelven behIofden , op den Sedan-dag voor 

Parijs te staan. •Ire mvallerie stond er drie 

september voor..1 Is ik over den oorlog denk 

- en wanneer denk ik er niet over - wie 

laat den den oorlog int zijne gedachten? dan 

mom ik telkens in mekelve zeggen en horren 

de waarden van Emile Verharen, in nijd vers 

Ie Fli1ati: _ 
.1.a mort a lin dit song. 
Elle en est Seider.» 

En da» smeekende . 

.Sufre mere la mon . pitté ! 

Ne hals ton verre tru'U inoitiée 

• tiaar - weten, dat dat merken te ver 

greefsch moet zijn. Den bitteren beker half 

ledigen! Hoe zal dat kunnen - »een, ren 

strijd ng.i legonnek, kan niet eindigen voor 

één der partijen ten doolt gewond, ten onder-

gang gedoemd . den laatsten droppel alsem 

tover de stervende lippen heeft gekregen. Wie 

ral 'r zijn, wie .: En we kriniinsi van angst. 
dat onze vraag beantwoonl zal worden - we 

willen tttt »iets weten - nog niets heroren - 
gr, nel goed . dat I ;.mi de toekomst voor ons 

verhongert heeft gehouden. IC». Zoel thans 
wagen den sluier op. te lichten. En of 't de 

cen of de ander .1 Zijn, Ons hart .1 bloeden. 

.I.aort et spitte 
la mort mort n ho dn sa.* 

En altijd wil ze neer. inéér. 
Het helpt niet of de moeders omreken. 

Het helpt niet, of de ouden van dagen 
omreken. 

liet helpt niet, of de Heilige Maagd smeekt. 
liet helpt niet, of .111.s, le Roi, zelf komt 

hidden-vorir de arme mensehen, 
lot mort-zit -daar goed in de herberg anima 

'frogs Tereueils.* 
hagen en dagen zit ze daar en bedrinkt ziek 

en »makt schuld. Zwaaiend bestijgt ze haar 

uitgemergeld paard en zet haar triomftocht 

door het land voort. 

Ie Duitschers staan voor Parijs. Den En-
gelschen is de eene zeehaven na de andere 

ontgaan. Maar lernberg is gevallen in handen 
der Rus..., en de Oontenrijksche verliezen 
zijn ontzettend zwaar. - Zijn de Dintsclie 
overwinningen in het Weate» misschien For.' 
dans-overwinningen? 

Nog Fitis zoo, en we zijn verloren '1'11 laf 
overdrijven de berichten der bondgenoten de 

Ihriteche verliezen? 

Den September Is1n pas werd te Parijs, 
ritme den 'gedekt van politie, ren bevel uit-
gevaardigd, inhoudende dat alle 1/akst-hem 
die in het departement der Seine en der 
Seinest-t normden, hieuw» 2. I uur die 
streken verlaten moesten. Tottrogme, zes weken 
hing dus, had me» de Duitschers met rust 

gelaten, waar ze ware». 
Met dit bevel begeer dr willekenrige e» 

gewelddadige uitzetting, de I initsehers Wit 
geheel Frankrijk. 

kl, we .eihaai-. .111 al die rerdr.,ventrit boorgt, 
I initschers uit Frankrijk, Russen gin' I guitsch-

land, Erigelsehen uit ihotrnriik 141v ice-vena: 
dan denken we: Moe moet dat 1 les 011.11 
weer in orde komen,• lat inisseltiep i. kat 
de merite waard , MI le 111.1100.1.1,11 dat 
re alleen uit ,  KIM.: in 1 til I ,,,,,judni,nd 

duur wonende I initseliers klaar streelt.» oen 
hit de aorlogsverklaring ir vertrekken. I Ir•t 
i• glit- tereelir gekomen. 

Na den •Ing bij Sedan ment eh- nionaesidi 

naar rij• ver voortgem•t. leen He • Sep- 
temberd werd het Inleg ,00r ra rij. geslagen. 
De I Inir•rIler. ,ij n er du, titan. heel wat 
I dtzt,  r. Maar ze hebben ook eelt korteren 

Ze - lor 1.11,1010 0.W .1 I l..121 -- 

hint spaunie de enveloppe en vond een 
vei leije mei hel hand,hrin van haat taupe,  
-.!eelt. Mut ij woorden: „Lees Indo het 

verschrikkelijke betrekt, dat ik reist ontving. 
Ik Ion gelte.1 buiten negelf.r•» wilde Imam 
Met naar de kerk. omdat ik niet neet hoe 
ik mezelf kalm /al hooilei'. 

liet "klonk nlarincerend ! Een teemde brief 

lag print elk loei: hors 1.111 de rerrieneekerring 

keel:, Zag ze dat deze van juffrouw 1 elf 
va , dr litridttord.rer van Spidiling. Ite brief 

a le. atol mes' ron n Schon Wild., gerield en 'milde 

.,Iliugge stilte ev rolt 

I oord ik honderd jaar. dan nog zal ik 
dit ‘1.1seltikkellike tioge»Illik »iet vergden! 

knieen knikken nog. als ik eraan tartte-
denk. liet m1ti• toe al orgt•vallelt, dal de 
lergrand.bnitengeno1111 uren, opstond en zelf 
naar thrukettkeri ging om knalt• te legste.lbui. 

Dannen kwant (le gnillf 1.11 .1111111. zijn paard 
tdi irretrIflt ~Minder, Stedeling neer 
her herkent toseirje. 11i•11-1 natuurlijk niet • 
dal ik [wit nakeek. Er einero sleelits een 
run muon., norhn boorde ik •eh ielen 
n na een k tk in-n;•/- droeg oraal A linie, ent 

O r i bril mijnheer spaliling luwten. 
el111, pul teaen dokrui hei. vr nwed 

Ik ka" Me t Zei-0 k.,• ik ...h...k. 
11.1 2.11,  1..leve zijn oierlientil Jat 

.. I 1., oa. tiegolglo..• Itte .11,  
• ek 1 .11 0..1. gel.1.1. 

..g.. • .•e. t• • /..., 

(ie weet, • dat thans de Regeering naar 
Bordeelux in verpleatet, opdat haar werkzaam-
heid door een beleg niet verlamd ml woeden. 
Al meermalen heb ik de sombere voorspelling 
gehoord, dat nu de Duitschers Bordeaux 
moeten hebben; eer ze van beslissend stenen 
kunnen spreken. Wat al weer wij/en zon op 
verlenging van Europa'e smarten ! Of liever -
op verlenging van de smarten der gansche 
arereld. - Wig merkwaardig zijn de be-
richten in ode kranten, ,waaruit blijkt, hoe 
heden ten dage de ganachi wereld enamge-
bonden is, en. lijdt in haar geheel, als een 
harer onderdeeletr in druk verkeert! bindt 
ge • ooit gedacht, dat men in k:gypte voor 
hongersnood zon vreetes, omdat West Etienne 

evecht 
- Dat View-lork een gemeentewerk van 50 
millirem uit zuinigheid niet laat eitvgreren , 
omdat West-Europa vecht? 

Dar Suriname in groote moeilijkheden dreigt 
te komen' 

Voerspellen wil ik niets. Zelden nog is 
dnidelijker dan thans gebleken de feilbaarheid 
van alle trienseltelijke overwegingen. 

Ik uil cm alleen .vertellen, dat in I sin de 
Fransehe regeering eerst naar Tours en 
.1 aarna »aar Bordeaux is verlegd. Dat de 
Duitachers zich om het bezit van Bordeaux 
niet in het minst bekommerd hebben. Dat 't 

om l'a rijs te doen was. I-01 toen ze Parijs 
hadden, na vele andere. overwinningen, die 
ik tm nog melden moet, werden de Regeering 
te Bordeaux de vredesvoorwaarden aangeboden. 
Die "c.a.o.] , en toekende. - 

To ee romantische namen komen naar voren, 

in de dagen die nu voor Frankrijk volgden. 
Gambetta en Garibaldi. Gambetta was Minister 
van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog, en, 

words we in ons vorig artikel schreven: de 
KOnlifirersoon ïn de-F6e enrimiíresen van at 

najaar en dien winter. 
Ilij had de regeering naar romer gezonden, 

toen de wegen nog vrij waren en verliet Parijs 

pas, • men het geheel ingesloten was. In een 

luchtballon! Pas toen bij in Tours kwam, 

ging de regeering aan 't werk. De gedeeltelijke 
regeering, IrlddwrIV

. 
e moeten zeggen, want 

een deel der vertegenwoordiging bleef in 
Parijs 'achter. Wat naar Tom, trok, wordt 

voortaan de Delegatie van Tours genoemd -
en bestond uit een aantal ma.., die zeer 
zirign bittere pillen te slikken hebben gekregen. 

En Garibaldi was gekomen, met zijn vrij-
willigers! Hij. de held van Italie in I s310, 

medegrondvester van het Koninkrijk Italie hij 
had immers gezworen, dat hij zon strijden 
overal, waar zijn zwaard de democratie kon 

- daar wies hij, de node houw- 

degen. 
Nauwelijks in tonrs aangekomen, richtte 

Gambaha re» vuriger oproep aan liet Fransehe 
volk, een oproep tot den Nationalg•n krijg. 
Vit dien 0)11011/ teelten. we 1,11 zin aan, 
die ons met verbazing slaat: 

.e llet is niet mogelijk, dat de Grande Nation 
ziek de haar in de wereld toekomende plaats 

dor een inval van 1110.0110 mensehen laat 

ontnemen.. 
We staren op dit getal, dit minieme getal. 

Een half inillioen ! Een half inillioctitje ! 
Wel gelukkig de tijden, waal. 111P11 stand 
met halve millioenen - wel rampzalig or me 
tijd, waarin de veelvouden van millioenen 
tegennier elkaar staat, en andere 'Miljoenen-
vradv oude» afweekte» , of ze zich per slot da» 
noir »me zeilen werpen in den reuzenkrijg! 
11.4 beleg ir as dus voor Parijs - eert beleg 

dat in volle tresinatglicid werd toegepast rn 
dra voor Krijs alle ellenden meebracht, die 
iwn !wieg 1111.1. kit» breng.. Parijs herinnert 
ziek dat alles nog 0.r goed. Nog 0.1.1 goed, 
dat ren der rente daden ian den Parijselieti 
ge1111,1111,0011, uà de oorlogsverklaring was: 
geweldige liett•vre.11tedi-n leven»niddelen insla.. 

'lij zei aar, dat ik hem zweren moest niemand 
te verte.11en, aai er vitorgevallt•ii was; er zou 
oorden gezegd, dat de bergraad va» zijn peen! 

was gevhilen en_ levul-zjii hoofd was gewond. 
Dat is ereliter ...lijk niet waar en a moet 
ik de waarheid art zegge», want 0 bent mij» 
beschermster. Verder op den dag ben ik gem-
unt alles ig• weten gekomen. Er is 1,11 duid 
gi•ner.st iits•elien den bergland en kapitein 
Kersten en Wel OM Illey rolla (dover. lijtilieer 
Spalding heeft een .slot in het hoofd. In den 
orblend zijn er nog twee dokters gekomen en 
mrt del militaire» arts rijn ze wel ren uur 
iu de» ziorkenkatner geweext en zij hebben 
gezegd, giet niet alle hoop opgegeven behoeftig. 

cie 'wonden I.11 dat de bergrand misschien nog 
gered keen wenden. Hoe alles ziek precies 
heeft toegedragen, kan ik n niet eggen, mant 
duit weet ik eelt niet. Vlet kapitein Kersten 
is er ook iets niet in onle: hij is in 11.1 
Sanatorium 0100.11111111.11. 

's-Middags kwam inevrodx Tilover en toen 

ze de Intippelt afging. -trilde ze eir ani tweemaal: 
„IA, 0111 mijnentwille zus hij motorreu zipt! 
Ik zul 110101 meer een gehik kig 1111T gehad 
hebben !" moor mi. gaar heet altijd: reed 
st•roorzakt.o linies ellende en elan zijn 
ze buiten ziele/J.1v. I zult nor, ron. natioirlij k 

vertellenen    loer o uurdl nok all, dend4 

des n. 1/.1. Tere dokkal.s nee l0: di& Midi.' 

lip 1.1110: gelde.ev. loet lsle,  
re le,. el 1.1 Ln  lwa 1..1 nt. g• nerst • u rak ino,t 
0.1.111 5.11 don le. ke . 

1111 11.111111". .Lekier e. lul  
11.. I• •••..1.1. • n.o ik trt.1 t,•  

Va» het beleg van Parijs vertellen we later 
verder. - We dienen weder het oostelijk 
oorlogsterrein op te zoeken, dat, waar ook 
thans het verwoedst gestreden wordt, en waar 
Franschen en Duitschers slechte bij duimen-. 
breed schijnen te vorderen of terug te deinzen 
of weer te vorderen. We bedoelen de stzeek 
waar in den jare 1914 het vijfde en het zesde 
Duitsche leger staat, - Elzas-Lotharingen. 

Misschien beminnen ge n, dat we in dit 
ons verhaal ('rins Frederik Karel nog altijd 
voor Metz hebben laten liggen. 

Voor Straatsburg lag geheraal Werdee.- Dit 

w-  as nog zoo, toen liet beleg van Parijs begon. 
Maar f7 September capituleerde Stiaatsburg, 

na een bombardement, dat de sehoone stad 
te veel deed lijden. Von uit Duitsehland zelf 
zijn hieromtrent kreten van verontwaardiging 
opmeet, 

, liet beleg van Metz duurde voort. Bazaine 
verdedigde het immers .' Deze deed uil Aumistus 

'een Uitval en jaagde aanvankelijk de Pruim 
op den loop. Maar Barcine vocht slechts met 
halve kracht, wam hij wilde zijn soldaten 
sparen om met kin invloed te hebben op den 
loop der staatkundige gebeurtenissen in Frank-
rijk-Mini Bazaine was eernicffirg en vergat zijn 
hoogsten plicht Wit eigenbelang. Arm Frankrijk, 
dat door milke mannen gediend werd. 

Spoedig hadden de Duitachers hem in Metz 
teruggejaagd en daar begon nu een vreeselijke 
tijd. •De Ennio.en leden daar in de September-
maand bitter gebrek en weldra braken be-
smettelijke ziekte onder hen uit. Door de 
gesteldheid vair liet terrein was het den 
Duitschers niet mogelijk, Metz geheel en al 
in te duiten, en 'os bleef voor sommige 
dapperen de gelegenheid geopend, om Metz 
te bereiken of te verlaten. Aldus bleef Metz 
op de hoogte van 't verloop van den krijg 
en louter lobetijdingea sloegen de stemming 
in de belegerde eind terneer. 

Don doorstegen enkele :der officieren in Metz 
het misdadig lerzuclitig 'streven va» hen aan-
voerder en Moarnden plannen, om hem niet 
geweld het opperbevel te ontnemen. ' 

Echter konden zij gein medewerking genoeg 
krijgen en hadden hun pogingen geen ander 
resultaat, dan dat ze den toestand van liet 
ongelukkige Metz nog verergerden. 

Den el'''. October was de dag gekomen, 
dat 13ezaine door den honger genoodzaakt, 
de vesting met ham bezetting moest overgeven, 
en deze overgave verbaasde de wereld Mg 
meer dan die van Sedan. 

In hatiden der Dititsehers vielen: 1,1:1,0110 
weerbare mannen, trimt kanonnen, 240.000 
geweren en allerlei oorlogsmateriaal. Schande 
4, het hoofd van den toon, die een dergelijke 
macht niet lieten had weten re gebruiken! 

Met Sedan mee, hadden de Duitsehers in 
drie maanden tijd naar huw vaderland te brengen: 
310.111111 krijgsgevangen soldaten, I maar-
schalken, 1 40 generaals en loon officieren! 

kunt ge begrijpen, dot de Franschen dan 
15711 af altijd maar weer droomden van ie-
va»che! revanche! vengeance? Deze oorlog 
moest komen. 

Ingezonden. 

IPIE OORLOG. 1 
Van I hinderden' 17 Augustus des nainigidagis 

drie uur tot Zaterdag 211 Augustus des moer 
geus elf nor zijn de linitsche troepen dook 
Brussel getrokken; den' 91001.111 is dag en 

' pocht ononderbroken doorgegaan. Het ia 
ontzettend, iets 010 11111.  te &nomen. 111,11 
aan neen altijd steeds soldaten met hun he-
noodigde veriiielingsiverktlitgen. al  inaardoor, 
onverstoonl, in volmaakte orde, alles op weg 
naar den vijand, te» doel om te ver- 
nietigen en om vernietigd te uuralen, en dat 
in de 211-1. eeuw, en dat de soldaten von 
een volk dat, voor .over ik weet, begonnen 

gelegenheid, 
nl 

een en ander te schrijven. 
Vergeef me, als ik alles niet even duidelijk 

heb verteld, maar nog steeds duizelt het mij. 
Ik beu hemt bang, out naar bed te gaan, 
want ik vnges aenhomlend het -bloedende ge-
ziekt van mijnheer Spekkig in mijn droom. 
ge zien, maats re hem thuisbrachten. Ze kwamen 
door de achtendeur e» de diensunriejes hebben 
niets gezien. 

.ils hij nu maai' niet sterft! teat kan een 
vrouw nel relt onheil stichten! Als er ren 
ongeluk gebeurt, telegrafeer ik. 

Na moet ik den brief sluiten, wem, hij moet 
nog naar het station." 

(fora las den brief tweemaal, totdat zij den 
inhoud volledig begnvp. 

,Zij keek naar den datum de brief was 
twee dage» gelede» geschreven. Hij wan Wel 
den eersten post gekomen, toen Item reeds 

weg vees.. 
Dun urn duel, terwille van mevrouw (dover. 

K11 linze vrouw jammerde mu riep, dat hij zijn 
11,1.11 um harentwille nellen, Ja, 1.1010111 
lied zij 'hm» da» getioridniakt, zijn leven voor 
haar 0p liet spel te n•lieiji1. Die ellendige. 
kokette I none, die zoo lanakhanir hoog deed 
en daardoor juist alle !urmen naar zich toe trok! 

Hij 1.1 zijn leven vnor Dark:ira atver 
a Men t-ter. ...T ele. t noot die hij liefhad 

En down 0t n dile I torn 1e...innaai-p, nl 
hem n dde geh.. en. door hein hooide re 
gelulki2 ie a orden. door hen, die inca havo 
gespeeld 16.ar kid he rederhealen 1, 
,2•1. er .1 01 de •drill.olin rdeitie 
n•n t•ztt te rt Le lab n  

is, met in de steden borden te laten plaatsen 
met het opschrift: .behandel de dieren met 
zachtheid, spaar de vogels* ; met het plaatsen 
van drinkbakken voor paard en hond. Hoe 
is het mogelijk! Wie is hier waar? de humane 
beschaafde menach, of de ruwe geweldenaar? 

Duitsehland Weeft getoond onmensc he lijk 
te kunnen optreden, omdat het zich in zijn 
plannen • gedwarsboomd ziet. Het heeft de 
rechten van een klein land eenvoudig gene-
geerd. Volgens de verscheidene -berichten van 
menschen, die niet de Duitscheni in gemoedelijke 
°ogenblikken hebben gesproken, waren allen, 
zoowel officieren als soldaten geheel'eenetemmtg 
et oVer, dat ze het heel dom' en dwaas- vonden 
dat België hen niet door had gelaten, want 
dan zon het niets geleden hebben. 

llode ie het mogelijk, een land dat man 
militair ie, dat krijgsmanseer zoo hoog wil 
houden, voelt dat daar niet.,  voor, wanneer het 
een klein land betreft? Heeft het militairisme 
dan alle gevoel zob verstikt? is dat allen wat 
men zegt slechts een belening van de gezegd. 
van den hoofdofficieren :1• Is dat wel ware 
grootheid, dat het kleine niet Weet te waar-
deer.? Zouden de Duitsehers.xichinusaarliik__ 
helden gevoelen, omdat ze lielgig1  zoo duchtig 
hun wraak hebben doen gevoelen? 

Als liet militairisme in dezen oorlog zege-
viert, wat is dan de toekomst? Zou dan niet 
alles wat men steeds tracht hoog te houden, 
als recht en billijkheid, humaniteit, zelfstan-
digheid, waardeering van een ander enz., won-
den verstik? Ik vrees daar zeer voor. En wat 
zal het lot van <le kleine landen zijn? Zeker 
zal hun bestaan steeds in gevaar zijn, totdat 
de eene of andere Staat, die maar de meeste 
soldaten kon opbrengen, ze eenvoudig 
lk stel de Dnitschers als menses hoog, ik 
weet wel dat are in vele dingen erg vooruit 
zijn ,maar,- mijt], inzien* , in degen--oorlog 
het inilitairisme zegeviert, zullen voortaan alle 
landen het hun hoogste belang vinden, maar 
soldaten en nog eens soldaten te hebben, en 
wat daar voor oorlogsmaterieel verder ',nodig 
is; dan zal het geld in de eerste plaats deer-
t». wonden besteed, en wat blijft er dan nog 
voor andere doeleinden" over? Moeten wij dan 
weer terug naar de oude tijden, toen er niets 
boven een goed soldaat ging? 'Poen men geen 
andere helden had dan oorlogshelden.` Waar 
blijft dan de vooruitgang? Is die dan alleen maar 
te vinden in liet uitdenken van steeds grootere 
vernielingswerktuigen:' (), ik hoop van niet, 
wat komt er dan van het ideaal van wereld-
vrede 

Mocht eens de tijd aanbreken, dat een 
fabriek als die van K rupp een schande voor 
ren land geacht mag wonden, mocht het eens 
gelukken dat alle geschillen voor een inter-
nationale rechtbank konden worden uitgemaakt; 
maar ik vrees dat wij nu verder van den vrede 
af staan dan ooit. 

Toch denk ik wel <lat Duitsehland , als 
alles. weer tot rast is gekomen,als de soldaten 
zich weer hebben ontpopt in, geleerden, mu-
griel, dichters enz. en*, spijt zal hebben 
over zijn optreden in Belgie. Menig officier 
die mi zoo heldhaftig vrouwen en kinderen 
laat martel., zal, als hij bij zijn thuiskomst 
zijn kind roet nitgestoken handjes op hem ziet 
uitkomen, denken aan die vele kinderen, die, 
uit lomer angst de handjes hij zijn komst 
. in de hoogte staken, om hem te bewijzen dat 

ze geen kwaad in den zin hadden. 
lk hoop dat Daitschlarid ziek later zal 

schamen, en de schandvlek, die hij op zij» 
geschiedenis heeft geworpen, door vredige, 
'mede daden van humaniteit, ontwikkeling en 
beschaving, weer zal weten reit te wissehen. 
Want Duitschland staat toch m.i. te hoog, 
run. als in de tijden van Nero, slechts schrik 
en ellende te zaaien. 

), moge deze oorlog spoedig ten einde zijn! 
lieve 11.-11. 

s.lireverthage, 7 Sept. 1911.  

Ilij was slim, deze ma», hij had zich een 
reserve voorbehouden, emir het geval, dat de 
zaak met mevrouw Glover mislukken zon. 
(intik, hij de weduwe waren zijn gedachten, 
als echter zijn hoop daar niet verwezenlijkt -
zou woeden, dan had hij altijd nog de meerderres 
in saarkirchen met het vele geld, die hij kon 
trouwen , om zich eetrigszins schadeloos te 
stellen voor het verlies, dat hij geleden had. 

.7.es zijn allen slecht, erbarmelijk slecht 
en de gevoelens van een enorm zijn hem niets! 

Schandelijk had hij gehandeld tegenover 
haar, gespeeld Ifild hij met haar gevoelens, 
lompe, tactloze toespelingen had hij tegen 
haar genaakt, natuurlijk met de liedoeling, 
heer te lokken;  

Hoe haatte zij Item! In dit °ogenblik 
wenrelite ze, dat bij de sleedde streek, die Tij 
tegenover haar had uitgekaard, met zijn leven 
betalen moed  

Duro ontstelde oxer de vreeslijk,  spadanktea 
die door haar hoofd gingen en brak los 
in een wild snikken. 

.11Ies in kaar na, veracheiird en gesprongen, 
als de :maren .111 een instrument. liet Was 
alle. gebroken. Haar afgod was van het altaar 
gevallen en lat hij van klei was, lag hij 
iu vlirrien. Puinhoop.» lalt crwitehting 
Crk.seirti• rond haar! 

Dom sloot i» haar kamer op: aso 
• onnide »hitte Sehiateliii, noen die rertigkeentr, 
derld• door de kro, en uursonde riek wier 
a e, koor her 011.0.1 oea.orden n en.. 

wol! 1e1101211 

rens
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Mooie gebouwen in Brussel 
Onder de mooie gebouwen in Brussel' ver-

dient wel in de eerste plaats het Palais de 
.lostiet genoemd te woeden, het kolossale, 
imponerende. gebouw, op.  het hoogste punt 

der stad gelegen, eene oppervlakte van 20.000 
31' beslaande en eene hoogte hebbende van 
97.5 M. 

Met dit bouwwerk van Joseph l'oelaert, 
wiens beeltenis in de entrée geplaatst is en 
naar uien het plein voor het Palais gedoopt 

is werd in lsitt; begonnen. In I +v:;duo 17 
jaar later, .was het werk voltooid: nietininder 
clan 43.769.000 francs werd er aan ten koste 
gelegd. 

De ene de la Régence afkomende, die recht 
op het Palais de Justice tocloOpt en die, om 
den indruk van de bonwneassa nog grooter te 
maken, eerst dalend en later (dichter bij het 
Palais) stijgend is aangelegd, treft ons- on-
middellijk het imposante van het gebouw. 
Machtige heele en halve zeilen torsen de 

kroonlijsten. Steeds hooger stijgt de stapeling 
van steenblokken, om 'te eindigen in den 
met vergurdsel versierden koepel. 

De voorgevel bestaat uit twee 25 11. voor-
uitstekende vleugels, verbonden door een nery-
stilium van groote Dorische kolommen. 

Monumentale trappen voeren naar den hoofd-
ingang hm naar de -rijvleugel. Beelden van 
bekwame artisten versieren de entrees. Het 
moet ter een van de lielgen gezegd worden,  

dat zij veer veel gevoel hebben voor beeld-
bouwkunst en dat zij met de mooie werken 
van hun groote meesters hun pleinen, kerken 
en andere gebouwen versieren en beroemd 
maken. 

Het paleis binnenko-
mende, treedt men in de 
reusachtige hal van 90 
bij 40 Meter, verlicht door 
den koepel van 90 M. 
hoogte, die op pijlers 
rust waarvan de fun-
deeringen 15 M. diep in 
den grond zitten en over 
eene áppervlakte van 100 
Mi dragen. 

Van uit de hal voeren 
twee statietrappen naar 
de omganggalerij op een 
hoogte van 20 1t., waarop 
de ;  gangen der verschil-
lende galen en kamers 
uitkomen. 

Alle wanden zijn ovit, 
uitgezonderd in de ka- 

=—die geen-biteetalers- - 
heden opleveren en over 
het algemeen betrekkelijk 
maar kleM zijn; 

Acht binnenplaatsen 
zorgen met de ramen 
in de gevels voor het 
noodige licht in bet ge-
bouw. 

Het tweede gebouw, 
dat gezien mag warden 
is de ,,Collégiale des S.S. 
Michel et 1ledule". Deze 
kerk staat op de plaats, 
waar eerst een kapel 
stond, gewijd aan St. 
Michel. Zij is gesticht 
in het begin der elfde 
eeuw. Na verbouwingen 
in de 187  en 167 eeuw, verkreeg pas in 1850 
dit bouwwerk liet tegenwoordige buitengewoon 
monumentale karakter door de trappen; die 
naar den ingang leiden. 

Op de helling tussehen oud en nieuw 
Brussel, ligt dit mooie geloofsgebouw, met de 

Preekstoel in de Sr. Sedule. 

twee zware torens, die als reuzeimehildwilehten 
pul staan, en wier metalen klokken als 
daverende. steenoen de 

menden 
thans spreken 

van lijden, maar ook van hopen en gelmiven. 
De bouwstijl is vroeg-gothiseli, met hier cn 

daar romaansehe en Iaat-gothiselie afwijkingen. 
(let schip bestaat uit rt heieken, waarvan  

de middelste de breedste en hoogste is. De 
kolommen, die de gewelven torsen, dragen de 
rensaehtir beelden der twaalf apostelen. 

De zijbeuken hebben. diepe zijnissen met 
kapellen enz. 

St. Eetluit te Brussel. 

In dit schip staat de beroemde kansèl, 
Claire de Veritij. Een kunstwerk van hout-
snijden, dat de verjaging, van :Wam en Eva 
uit het paradijs voorstelt. liet dwarsschip 
scheidt schip en koor. 

Dit laatste is heel mooi van licht en kleur, 
doordat de hooge vensters 
versierd zijn met gebrand 
glas. Tooveraehtig kleu-
ren de schitterende tinten - 
van -de glazen tusschen 
de zwarte -contouren en 
laten een geheimzinnig 
mysterieus licht binnen, 
hetwelk nauwlijks het 
donker kan verdringen 

. dat onder de gewelven 
en omhet altaar hangt. 

Schuifelend over den 
steenen vloer gaart de 
voeten van geloovigen, die 
het hoofd buigen voor 
de heilige plaatsen en 
rustig hun gebeden zeg-
gen, waarvan de doffe 
klank weg gaat in de 
ruimte. 

In den omgang van liet 
koor, en in de as van de 
kerk, is nog een grootere 

• kapel ook inet gekleurde 
vensters. 

De zon deed bil ons 
bezoek de vensterkleuren, 
door ouden en modernen 
geselt i I de ril nog heller 
lichten ; hei gezang van 
de koorknapen mes Wn. 
hoog, in ren danklied voor 
den Seltepper. 

iie lionWiticii•iters Vdti 
de 'Au bijna 
allen vergeten; hun werk 
ie geLle vcu—zegeend van 
lui.] denken — van den 

granit der rijde 
Ilaog dur¢ er. metalen monden eeuw in 
eenw uit arn den kleinen mengelt te roepen 

naar dit a.....rengelarnw, opgericht ter eer c van 
rijn eenigen 

Ik °mit Iers alad. 

BERICHTEN. 
Porde „Nederlandeeh Tooneel" en 

„Me linghe-Spelere." 
— Tra nieuwe leden van den Raad van Beheer 

der Kon. Vereeniging I let Nederl. lTonneels 
werden dezer dagen benoemd de heerecm 

A. IV. G. van Itieinsdijk en Eduard 
Verkade. 

Naar aanleiding vin de benoeining van den 
heesT Eduard Verkade kunnen  wijs 't volgende 
inededeeiTen 

De heer Verkade's lidmaatschap zal in zooi, 
iniiterigewoutr rijn, dat de I lireeteur der 
llaglu..peler, rijn eigen gev.elaelrap blijft Ire• 
houden, hetwelk mands rrairgekondigd ie, 111...11 
a inter in dranuStadseehoembrirg rep serie voor-
aellingeri wal geven. nok hut Nederlarideeir 
runner.' ral in erkarle'. Kunstkring in den 
Haag als aangekondigd spelen. 

liet doel vair ele taakuren -rug raio den lu 
erkaile is, een andere -omen werking te ,er- 

krijg... op arli.reek gelriell. In. liewi erken.. 
-al niet den heer Itistvitik dit ;aar de titogehil• 
.e rel la..truleereir urn lor de ria,e•re toekom-ij 
• • der rare grcekeloi i iiieji ri ree kie,. n. 

Daartoe werd een nauwer band nodig geacht, 
en liet lidmaatschap van den Raad van Beheer 
zal den heer Verkade in staat stellen de 
vergaderingen van dit lichaam hij te wonen, 
zomler vooMmials deel te nemen nou de 
directe dagelijksche leiding der Koninklijke 
Vereeniging. 

Nederland Neutraal. 
Ten bate van Ilet Koninklijk Nationaal 

Kietiuminitté;44.H.-werilt dit --greltéltt 
van Ij. \V. Lovendaal en muziek van .1. P. .1. 
Wier, -- uitgegeven in mimiek- en brief kaart-
formaat mrbdie en tekst•. 

I ari II. riM. de Koningin romein de herr 
\liert. dankbetuiging ontvangen voor toe- 

, seriding. 

Genewelonneerde weduwen en 
het Mterneowdee 

theeere/ de' eed. II. 11.okliond•I k.•, 
els Ilerpertreller.trarer I ir', herij .brr 
d. ukisrhil ,reupperel uni ...k gepett.earowerdr. 

lui leer tp1,1,1,1g1•11 oen haar ree 
ren lindruge te 1.áori ideonticret. koor het 
Keer.. \ie....1  

verzoek van maluwe Sehreiner zitting genomen 
in het comité, dat deze ,t“inverleening oreuni- 
veren. 1/e bedoelde /verhitten kunnen thans 
op dezelfde wijre als de overige categ.irieen 
voor gepensionneerden verlofstraktetnent 
genietender, de bedoelde bijdrage storten in 
de daartoe in de kantoren der Itilkanetaal-
meesters te plaatsen bussen. 

'rot dusver zijn derhalve de volgende cote. 
giiriegn vat personen in de gelegenheid, ge;  

ltet Kon. NatituniaT Kie.t1[11.11111fil• 
een Vagtij. rage • en vel als regel t. ptt. 
Vj111 ileilS10/.11 of vtrlofstrak tenant te doen 
toekomen ; 

I -. gerrerdonneerrh. ainhremarr n hier te lende 
e.r koleorrien 

geprodoni.eviiiii• "(heier.. van 
landmacht . hier te koole koliiiiien 

dames, vee dos., neuri:wn.-iade 

. midvoor.. nulsen. reit ot de koioni. ti. 
iiii k e erlot hier ic ',i.l.. 

ze i ii o • 
r•eidile -trom, iiod io• ri 

• I. eenlel 
• 

Idameseomité 
Iltin schrijft uit Zeist aan slet 
Naar aanleiding, vnl] een bericht, dat de 

directie der centrale magazijnen de zendingen 
militaire ideedingsitikken bier meer in mit-
vangst neemt , vrlreoekt het ilmites-coiniy' voor 
milibeire goedoren te Zeist tri meiden „Aai -: 
zulk- ecu betrekking heeft op den arbeid 
van lardoeld cornitil en de' .kiies 
wat. •C4d-- dos"- .44e woed+ biegesmulerr is-hij-- 

41er legerbestuur hartelijk wihkorn. 
Tot I Sibleinlot, verzond ler 

-paar •okkeli , Jou beid de n r,ou ddse i r. 
dna tje-. eil !doeken. 

KINLIE11131()PJE. 
Inleid min 

co-p gi .1t. 1111 

/1111 

.1...111. I... .1., 1411 ... 
1,1 1$1, 1:111.1 I, ;....,.1.1 

• 



Ga DRABBE, Spuistraat 6. 
Telefoon 1751. 

ONTVANGEN ONZE , 

Nieuwe Najaar- en Wintorstoffen. 

Geheel nieuw zijn weder 

schotsche ruiten en streepen welke wij 

in groote verscheidenheid en 

verschillende prijzen voorhanden hebben. 

DE FRIESCHE KRUIDKOEK 
Merk FRIEZIN,  

van firma W. H. TACONIS - Leeuwarden 

SCHOOLSTRAAT 9 en 11. Tel. 3426. 

EFFECTEN. 
Wild-meer gij effecten bezit. abonneer u dan fop lilt 

F7C1V211.1%TCY.IMEI..•10 

1%110 1=1..1..-4.a..ISIT 
,...,.

.4:::›C:01=19E.r. ICI-3ET, 
Prijs per half jaar f 7.50. 

ELKEN DAG ,, e.11 belangrijk hoofdartikel: eiken dag  de vragen eau alionnO's 
gratis beantwoord eiken dag :die berichten, die voor den e tin et en be zi t ter van 

belang kunnen worden geacht. 

Vraag gratis proefnummers aan het bureau: 

Anna Paulownastraat 76, 's—Gravenhage. 

La Reine des bilodes 
PLAATS No 25. — TELEFOON 7548. 

JAC. BENEDICTUS 

Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert latro 

De nieuwste haarwerken voor het moderne coiffure. 

:: ROBES, BLOUSES, MANTEAUX, :: 

COSTUMES TAILLEUR SUR MESURE 

a partir de h. 52.50. 

I OUVERTURE DE LA SAISON. 

Mevrouw! 

Bestelt Uw ROOMBOTER bij de 

Apeldoornsche Cotip. Fabr v. Melkprod. 
(A. C. F. v. M.), MARIËNDAAL, --Tel. 163, 

ee u ontvang: uitsluitend Iste kwaliteit. 

Mode-Academie J. & G. DE GRAAFF 
's-Cravenhage - Anna Paulownastraat 18a 

Voornaamste Vakschool in het Costuumvak. 

Theoretische en pratetisehe. olledige olderinar 
1/.em ,  ioi l'ostotuti.re. 1e Coupeuse. 11ireeleiee 
Leeratees lo Jlaol o ok. 

kant ing hl nv 14 September 5 Oerober. 
h„ lrl I, \ 

INWONING 
aangeboden aan Studente of ander jong meisje bij be-

schaafde familie te Oegstgeest dicht bij Leiden. Ruime 

slaapkamer, indien gewenscht ook zitkamer. Gezamenlijke 

maaltijden, verder volkomen vrijheid. 

Gaf, brieven onder No. A132 bureau van dit blad 

Kilte flauw wenselit 

iooI- en Pianolessen 
t' geil bij /dell itatt hui. id ten littizt. baret 

- it t 1 Ik,' nat'. 

oodot N 143 dol lol linde itt e.,ll .1:t Mar 

Maison de COU11111 „Aux Elégantes" 

Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye. 

SPÉCIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURES — ROBES DU SOIR. 

Costumes Tailleur 

kits sur iuesure à partir de fl. 95.— 

SCHMIDT te VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bil Schmltli v.. Meer. Molenstraat 16) 

Teleph. 8004 — Scheveningsche Veer II — den Haag 

DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inrichting voor het teekenen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN 

fa. C
:

N.CARDINAM, HENGELO (0). 

Leveranciers en Fabrikanten van: 

late Klas Huwelijksuitzetten 

prima kwaliteiten fin soliede afwerking. 

Reclame Aanbieding 

ruiveir graslinnen bedlakens en sloepen kw. 402 B 

prijzen per dozijn: 

1311 elf. bij :it 
" 

el t 20. - lest al. bij ed 

150 e). hij 1 81.-- IMl ell. bij ilt el 2is.— 

Sliiiiesin lier dozijn t 10 , 

Eerste klas familie Pension „KERCHER" 
Oude Scheveningsche weg 112-114 - OEN HAAG - Tel. Sak 1256 

1  Familie-Pension 
laten RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

O OBLIGATIES 
in eoupures van 11000 1500 en 1100, 

.ogen Jeu koer, van 1004 
worden verkrijgbaar gesteld door: 

OE VADERLANOSCHE BANK 
VOOR BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapitaal 1 millioen gulden) 

is-Gravellhaoc, Laai' v. teBrdervoort 23. 

4 

1)VEHTENTIE N.  

De gestoven leeningen hebben voornamelijk toi onderpand onverdeelde 
ualaiensehappen en hypothecaire grossen. Dij nalatenschappen wordt bet 

zekering 
risico aan die soort vat leerringen verbonden, door eene ver. 

rekering gedekt. terwijl bij grossen tor zekerheid strekt én het onderpand 

end
n de nsprakelijkheid roowei vau den hypetbecairen schuldenaar als V. 

hyp
aa

otbeeatren sehuldeischer. 
Jaarverslag en prospectus woeden op aanvraag toegezonden.  

P.G.Jansen's 
Itne Verhuur Auto's. 

Eenig adres: 

KONINGINNEGRACHT lc, 
over Hoofdingang Dierentuin. 

- Men lette op Telefoon No. -glair 

II 852 'en II 404. 

DAMES! 
Oreptallige haren LIMPICII 

birr lesre .S' dagen VI,Or ,/OM ere 

pijnloos verwijderd 
Behandeling sloor Is.CSEilartfde 
°ome in gesloten salon. 

Brieven A' A147 bureau van dit blad 

Elastieken Kousen 
Kniekappen 

Kuitstukjes 
Enkelstukjes 

op maat. 

Wed. G. Streitwolf 5 

Noordeinde 105. 
elefo7 2413. 

35 PERKEO" 
Reisschrijfmachine. 

Speciaal geschikt voor 
Dames-gebruik. 

Licht en Elegant. 
PRIJS t /26. . 

J. Timmermans' 

Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Wordt gratis up proef geplaatst. 

Leesbibliotheek in 4 talen 
(de nieuwst uitgekomen wer-
ken wordendildiet opgenomen). 

Leesprijs 3 vent per deel 
voor de D week, Voor lederen 
dag langer 1 cent bijbetaling. 

Boek- en Kantoor. 
boekhandel 

E. v. ANDEL 
h S. M. r. Daden  

Weinarstraat I6a 
bij de Su  

Verband lrs H. CL 0. 
en alekbeireepi

ii;.
(rdipl. Ver. 

riNoNte.) inieries. rijs 
Iirkertrew 

 
&roet •Ilortoputelaan 276. 

Op 't gebied van KOEK het fijnste. 

Keurig verpakt. Bekroond met GOUDEN ME6AILL 

Verzending door geheel Nederland. 

ONDERWIJS in: Patroon- 
tee kenen, maalknippen, 

coatume- 
en nrantehnaken. 

Cursuslessen en privoatléssen. 

Ooloialup voor diploma 11.V, V. 
Goedkoop. avondcursus. 

Mej. j. A. van Goor. 

v. Bleijswijhstraat 95 

Koninklijke 
Schouwburg 
te 's-Gravenhage. 

KONINKLIJKE YEREENI61116 

„HET NEDERIANDSCH 
TOONEEL". 

Speeljaar 1914-1915. 

Abonnernents-Voorwaarden 

voor het speelseiroen 1914-1915.  
Het abonneini•nt wordt 

roer 00 achtereen-
volgende voorstellingen 
Wol:ligdag- en Vrijdag-avond. 

De abonnementen zijn nier 
persoonlijk. noodat aan den 
toonder tier obonmilneutskariti 
toegang wordt verleend. 

Over het bedrag van het 
abonnement wordt in 2 ge-
deelten per kwitantie besenik! 
t. W. omver de helft op I 
November 11/14 en °vo: de 
2' helft op 2 Januari 1913- 

De prijzen van het abele 
cement zijn met inbegrip van 
5 pet. Weer auteursreehteu 
als volgt 

Lege le Raag en Stalles t 148,50 
Paraat(  „ 110.2 • 
Baignoires . - . „ 99, - 
Beleen en Parterre . „ 66,- 
Loge 2e Raar 59.40 

Abonnementen word.] aan-
genomen dagelijks-- (behalve 
Zondagst van 10-12 en van 
2-4 oor aan het Bureau van 
den Administrateur der K. V 
HET NEDERLANICell TOONK.. 
Lange Poten DI, (Telefoon 
H 511/0W weter tevens alle in-
lichtingen te bekomen zijn. 

181 Abribiremeribir &wiebel. 
timen 5.11.. la1111~110 
.pV1111.1111,11415 ocreasa 

n. Soloria.lselir Steralrukkrep, t.solieett ‘irr- 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Zaterdag 19 September 1914. Eerste jaargang. No 72 

Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag. 

De abonnementsprijs bedraagt 1'0.15 perkwartiml, 

ba vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent 

_ _ _ _. _ ___ •_. _ _ __ ___  

Bouw vos Anwunsrmant en Retractie: PRIJS DER ADVERTENTIE/g: 
De kaartte is te spreken Dimadiget en Vrijdag. Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 6.2tt. KNEUTERDLIK 16, 's-GRAVENRAGE.. 
van 2 tor .1 nor aan bet Bureau van dit blad. G r o o t e I e t t e r s warden naar plaatsruimte 

nrJ...EFOOM 2112s '. , berekend. lin abonnement belangrijke korting. 
- 

_ 

DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Gellusiréerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

De Vrouw en de Wetenschap. 
I. 

„Nog nooit heeft eenige vrouw iets op 
wetenschappelijk gebied gepresteerd." 

Telkens en telkens valt deze vernietigende 
aanklacht in het vrouwenkamp — doch sticht 
betrekkelijk weinig schrik-en verwarring. Want 
vele vrouwen weten, dat deze bewering, zoo 
absoluut gesteld, onwaar ie, dikwijls zelfs 
opzettelijk onwaar. Degeen, die haar uit, weet 
veelal, of kan in elk geval weten, dat tal van 
vrouwennamen met eere genoemd worden in 
verschillende takken van wetenschap. 

Toch treft deze stelling nog altijd vele 
vrouwen, wier levensfeer ver buiten wetenschap 
en vrouwenbeweging ligt. Zij staan er hulpe-
loos tegenover, en kunnen haar niet weer-
leggen. 

't le voor haar ouder de lezeressen, dat ik 
opnieuw een greep doe onder de vrouwen, 
wier namen als lichtende sterren aan den 
wetenschappelijken hemel staan, en dat ik de 
namen van enkele uitblinkende vrouwen in 
herinnering breng. 'k Weet keel goed, dat , 
deze enkele namen, nog schitterend ondanks_ 
de stof der eeuwen, alleen de boute stelling 

verleggen, dat nog noot eenige vrouw iets 
gepresteerd heeft op wetenschappelijk gebied 
— maar niet raakt de andere even dikwijls 
geuite bewering „de vrouw is niet geschikt 
voor studie en wetenschappelijk werk". 1-.1,e 
geheel andere kwestie is in ons land n. a. uit-
nemend besproken door de kreten professoren 
Hector Treub en e. Winkler in een openbare 
vergadering van de „Vereeniging ter beharti-
ging van de belangen der Vrouw" te Rotterdam. 

Deze stelling, waarover vele geleerde hoeren 
zich vooral ruim tien jaren geleden bizonder 
wazin_maakMn , en die zij op de phvsieke 
eigenschappen der vrouw grondden, is gelukkig 
in den laatsten tijd wat van de baan. 

Want hoe interessant, hoe belangrijk ook 
het dispuut der geleerde hoeren was over deze 
vraag, en hoe leerzaam ook liet debat, dat 
zich over dit onderwerp ontspon, op ziel. zelf. 

-schijnt het stellen van de vraag en de beant-
woording minstens een kleine eeuw te vroeg, 

Want laten we eens nagaan hoe de ver-
houding der vrouw tot voor korten tijd was 
ten opzichte van de wetenschap. Over het 
algemeen was deze een uitsluitend mannelijk 
gebied. Behalve in bepaalde periodes, en in 
een bepaald gebied, maats in Datil,  en Spanje 
in den Rennessaneetijd , eu dan nog slechts 
voor een bepaalde groep vrouwen, nl. alleen 
de adellijke en zeer bemiddelden, was ten 
allen tijde de vrouw geheel buitengesloten 
van de bronnen der wetenschap, het honger 
onderwijs en de universitaire boekerijen. liet 
werd zeer onvrouwelijk geacht als een vrouw 
zich met midgen tak van wetenschap bezig- 

hield, zoodat de enkelen van haar, die ondanks 
alle versperringen en hindernissen zich toch in 
wetenschappelijk werk verdiepten, dikwijls haar 
geslacht verborgen b. v. als ze correspondeerden 
met baar leermeesters, of bij het publiceeren 
harer werken. 

Als we dit feit zien onder het licht van 
de geschiedenis, en bekend zijn-met de-out. 
zachlijke hinderpalen, die allerwege de vrouw 
den toegang tot de wetenschap beletten, moet 
het ons niet verbazen

> 
 dat er niet meer 

vrouwen in den loop der eeuwen zich ver-
dienstelijk hebben gemaakt op dat voor haar 
gesloten gebied; integendeel, het moet ons 
verwonderen, dat nog betrekkelijk zoo vele 
vrouwen merkwaardige ontdekkingen hebben 
gedaan en de wetenschap vooruit gebracht 
hebben. Naar verhouding van het aantal, 
dat zich aan wetenschappelijk werk wijdden, 
ia waarsehijlijk het asere.te der geleerde 
vrouwen,- wier name zijn blijven leven na 
haar dood, niet geringer dan het aantal be-
roemde mannen in verhouding van de duizenden 
en duizenden mannen, die zich in al die eeuwen 
met wetenschappelijk werk bezighielden. 

En het bewijst niets, dat er ook mannen 
zijn geweest, die uit zeer geringen stand af-
komstig, alle hinderpalen wisten te overwinnen, 
en zich een genoten naam veroverd hebben op 
wetenschappelijk gebied. 

Wanneer we als vaststaand feit aannemen, 
dat tot voor eenige tientallen jaren de vrouwen 
in 't algemeen, over de geheele wereld zich 
ouder de denkbaarst ongunstige omstandig. 
heden aan de wetenschap hebben gewijd, 
kunnen we m. i. uit de resultaten van deze 
tijden. grenerlei gevolgtrekking maken voor 
het heden, en nog minder voor de toekomst. 
En evenmin valt m. ï, een vaste conclusie te 
trekken uit de vrouwelijke eigenschappen, 
zooals ze vroeger, en ook nog heden bij de 
gemiddelde vrouw worden waargenomen. 

De omstandigheden waarin wij vrouwen nu 
verkeeren, de betrekkelijke vrijheid, waarin 
we nu reeds leven, en die zeker in de toe-
komst nog volkomener zal worden, zijn zoo 
geheel verschillend van het verleden, dat liet 
waarschijnlijk is, dat ook de vrouwennatuur 
zich zal Wijzigen, in den loop der tijden; al 
zal dan ook liet essentieel vrouwelijke, gevolg 
van haar phvsiek, in hoofdzaak onder alle 
omstandigheden gelijk blijven. Zien we reeds 
nu niet, hoe in betrekkelijk korten tijd het 
vrouwetype, en bovenal het als ideaal gestelde 
type der vrouw zich gewijzigd heeft? 

Git liet' schuchtere, in alles hulpbehoevende, 
afhankelijke, bescheiden meisje, dat alleen oor 
en oog mocht hebben voor huishouding, kleeres 
en philantrópie, is de zelfstandige, ontwikkelde 
jonge vrouw gegreeid, die weet wat ze wil, 
e» het werk aanpakt, dat voor haar hoofd en 
handen te vinden ie. 

En wanneer we nog eens een enkele anaal  

een exemplaar van het Cluderwetsehe type 
jonge meisje ontmoeten, zooals vooral nog wel 
in kleine plaatsen of op het platte land voor-
komt, dan doet het ons volstrekt niet aan, 
als ideaal van vrouwelijke deugden, integen-
deel. liet spreekt va» zelf, dat uit de out-
wikkelde zelfstandige jonge vrouw een heel 

--ander _type- aan moeder en huisvrouw is ge-
groeid dan uit het afhankelijke, hulpbehoevende 
meisje van vroeger dagen. 

Als we deze wijziging reeds opmerken in 
walk een betrekkelijk korten tijd, boe is het 
dan mogelijk reeds nu te zeggen, hoe de 
vrouw en de— studie zich met elkaar zullen 
verdragen, als niet slechts zoolde op heden 
een begin ie gemaakt/waar eenige geslachten 
vrouwen zich aan studie en intellectueele 
beroepen hebben gewijd. 

En we moeten één ding vooral »iet ver-
geten — ook al mocht het na jaren blijken, 
dat ondanks het feit, dat vele vrouwen zich 
met wetenschappelijk werk bezighouden, het 
aantal van haar, die de wetenschap vooruit 
brengen in evenredigheid minder is dan liet 
aantal mannen, die zich up dat gebied ver-
dienstelijk maken, dan nog uit dat feit vol-
strekt niet haar ongeschiktheid voor intellec-
tneele beroepen zou volgen. • 

Want van de duizenden mannen, die zich 
over de geheele wereld aan de wetenschap 
gewijd hebben, en wijden, muntten en munten 
toch slechts enkelen door hun wetenschappe-
lijke predatie boven de middelmaat nit. Alle 
anderen, de duizenden dus, oefenen hun beroep 
van dokter, rechtsgeleerde, leeraar etc. uit, 
zonder de wetenschap iets verder te brengen, 
hetgeen dan .00k de vrouwen zouden doen, in 
dezelfde functies werkzaam. 1,Vant dat staat 
toch vast, en wordt zelfs weinig bestreden, 
dat reeds nu hij het begin van de proefneming 
van vrouw en wetenschap, zij' niet onderdoet 
voor haar mannelijken collega in normaal ver-
stand, volharding en plichtsbesef, eigenschappen, 
die de normale vrouw even geschikt maken 
als den normalen man in liet vervullen van 
de dagelijksehe plichten, die ook intellectueele 
beroepen hun beoefenaars opleggen. 

Denkt slechts aan de reeds nu bestaande 
groote groep leeraressen. Niemand zal kunnen 
beweren, en nog minder ben-ijzen, dat zij haar 
functie slechter vervullen dan haar mannelijke 
collega's, al vindt men ook onder haar, gelijk 
onder de temmen slechts enkele uitzonderingen, 
die de wetenschap als zoodanig vooruit brengen. 

Zelfs dus al zon het waar zijn, hetgeen ik 
ten stelligste ontken, en den volgende.] keer 
door tal van voorbeelden hoop te ontzenuwen, 
dat de vrouw nog nooit iets veld behing ge-
presteerd heeft op wetenschappelijk gebied, 
dan nog zou daaruit volstrekt niet de gevolg-
trekking te maken zijn, dat de vrouw in het 
algemeen niet geschikt is voor wetermehappe- 
lijke beroepen. B. It. N. 

Losse geriegeriegee uit den Fralsch- 
Dolingen oorlog vn 1870. 

• 15 Sept. 191 1. 
De vorige maal, juist een week geleden, 

sprak ik n van een ophanden zijnd beleg van 
Parijs, en het leek toen zoo onafwendbaar, 
zoo zeker. Thans schijnen de Dmitschers er 
verder van -af dan ooit, en Parijs herademt weer. 

'Nog vier dagen, en__'t is de herdankdag 
van de toenmalige insluiting, 19 September. 
Zou er waarlijk kans op uitredding zijn voor 
Parijs? De regeering ie naar Bordeaux, dui-
zenden en duizenden gegoede families zijn 
naar Zuid-Frankrijk gevlucht, wie uit den 
middenstand liet maar even gedaan kon krijgen, 
heeft vrouw en kinderen naar de zuidelijke 
provincies gezonden. 

Men heeft 't dus wel heel mogelijk en heel 
nabij geacht, een beleg van Parijs. 

19 September 1870 sloten de beide kroon-
prinsen, die van Praaien en die van Saksen, 
Parijs in. honing Wilhelin verplaatste zijn 
hoofdkwartier naar Versailles en betrok het 
machtige kasteel, o hoon en smaad voor 
Frankrijk, dat dut kasteel zoo trotsch had 
gewijd '» , toures les gloires de la France!" 

Van het eerste °ogenblik af was het plan 
der Duits.ehers een bestorming van Parijs en 
de omringende forten te vermijden, daar die 
te veel mensehenlevens zon kosten. 1/e honger 
Moest Parijs tot overgave dwingen. 

En zoo werd een vaste ring om Parijs 
gesloten. 

:Zeer zwaar was bij voortduring 'de .taak 
der belegeraars. Van uit de stad, waar de 
wanhoop met den dag klom ,.hadden ze tal. 
lo e uitvallen af te slaan. En dan stond in 
Fr n krijk ni, hier, dan daar een geheel leger 
dj>, om te trachten Parijs te ontrukken Atill 
de mlegeraars. 

e militaire toestanden in Frankrijk , evenals 
111 ndere landen, waren toentertijd hemels- 
br verschillend van nu. 
. Ons 'eigen land geeft daar een  treffend 
vordbeeld van, gelijk het geschrift van mui-
minister Colijn ons pas geleerd heeft. Neder-
land kol  in  I sin 500011 men hoogstens op 
de hem] brengen en wist, dar liet tiaar' am] 
den beginne aan niet. mee kon handhaven 
dan de stelling A tnsterdam alleen. Thans 
staan er 2511111111 mul te velde, bewaken de 
grenzen, en nog is de landstorm Met opge-
roepen, alleen maar diens kader. 

Frankrijk is met zijn reserves die maar 
een Ze, klein deelVIM hen letan I it 
manschappen vormen, reeds aan zijn laatsnot 
non toe. Toentertijd echter vormde het eigen. 
lijke Fransche leger slechts een klein gedeelte 
der beschikbare 1.1111e11, VII naar l/eltaarta 
werd er zoo telkens en telkens weer een 
nieuw leger gevormd, late wat tham, rent ohaat:dr 

• 
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VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitse'. van A. (»maa KI.A09231ANN. 

(Nadruk verboden,. 

„IT kan hier blijven, tante;' zei Dora, 
toen ze 's avonds met een vernteord gezicht 
de kamer op en neer ging. „Maar ik filmt 
naar huis, althans voor eenige. dagen. De 
geheimraad is op reis, Spelding kan geen 
dienst doen; er moet iemand bij het werk zijn." 

„Maar als de ,00ge in Dashurg ie, 
meeldi mevrouw Schotteluis, edan zal de ge-
heimraad daar toch ook wel zijn" 

„Dat geloof ik niet", wierp Dora tegen, 
als dat zoo was, dan zon. hij zeker het duel 
;erbinderd hebben." 

„Winst je niet alleen gaan", zei mevrouw 
Sehotteliut „We zijn hier reu drie weken 
geweest en dat is alweer voldoende. Ik zon 
hier wel graag wat langer gebleven zijn, doch 
natuurlijk kan ik.  je niet in den *teek laten. 
Je hebt nu eerst recht iemand om je been 
nodig. We kunnen morgen vroeg al naar 
kinnehen en gun das over Stuttgart, Kaals-
talg ca Trier naar hui.", 

„Dat is misschien wel liet beste", zei Dora. 
„Bel den kenner alstublieft maar even en laat 
hem de rekening brengen, dan kunnen we 
vanavond nog :biles in orde maken. Ik ga 
pakken in mijn kamer. 

„Neen, neen tante, laat maar! hebt uw 
eigen boeltje in te pakken ik zal zelf wel 
mijn kolkt in orde maken. liet meisje kan 
eerst I" en dan mij nog wat helpen. Vraag 
den kelleer, of hij liet meisje even wil laten 
roepen :''ze zal wel in „De t r0011" 411, waar' 
vanavond gedanst wordt. Er moet maar even 
iemand heengestutard worden, om haar te halen. 
llorgen vroeg gaan we dan weg met den 
eersten trein" 

Tegen den avond kwam er een telegram 
uit Saarkirchen var] liet directie-bureau, luidend: 

„Bergrand Spalding vim liet paard gevallen. 
/Ware hoofdwond, kan geen dienst doen," 

Dora overlegde met zieltrelve ell zond dan 
een teli:gram' terug: „Den overmorgen terug". 

De trein naar Aliineltert ging 's morgens om 
5 uur la uit Ilerelitemniden: oud half vijf zon 
men, gewekt woeden. Dora e» haar tante gingen 
vroeg naar hed, dat wil *eggen, Don probeerde 
te slapen. 

Wat een vremelijke nacht! Elke minuut tras 
een ziele-foltering! 

Radeloze weende en snikte linea uren lang 
in haar komen, totdat we geheel uitgeput sta. 

Doch ook toen kon zij den slaap niet vinden. 
De angst, de ontzettende angst liet haar 

geen rust. De angst schrikte haar steeds weer 
op: angst om hem, die misschien met den 
dood worstelde, angst om hem, dim rij — dien 
rij — haatte, ja haatte niet al de Vracht van 
haar ziel. 

Ze haatte dien man — en ze sidderde voor 
zijn leven, 

Doen luisterde naar eik gerucht. Juffrouw 
Wolf had gezegd, dat ze zon telegrafeeren, 
zal, er een ongeluk gebeurde". 

Om twee uur 's nachts, toen alles stil was, 
toen all, leven tot rust gekomen was in liet 
hotel, werd er heftig gebeld. Schreden weer-

-klonken leegs de trap en de gangen; Don 
verbeeldde ziel., dat er aan haar deur geklopt 
werd en dat huureen telegram overgereikt 
werd niet liet doodsbericht. 'let was ook inder-
daad een spoedtelegram maar voor een ande-
ren gast. 

Deze oog...blikken van uiterste spanning 
bezorgden Dom echter zulk een hartklopping, 
dat se nu heelemail niet meer slapen kon. 
Eindelijk, eindelijk sluimerde ze in. Doek ze had 
misschien een half uurtje geslapen, toen ze al-
weergewekt werd. Za Was doodmoe elk zeer ter-
neergeslagen. Ze begreep niet, dat deze toestand 
reu oververmoeidheid aan weldaad voor haar 
w.; haar lichamelijke vermoeidheid tempen'.  

nok • hoor gedachten en maakte dar ze angst 
en zorgen niet meer zoo snerpend i.oeide. 

Dora kleedde zich, ontbeet cs reed 1111'1 
haar tante en het dienstmeisje naar het station. 

1 let kade dal was ia nevel gebold en torn 
de trein draw de bergen snelde. .1g men links 
eli rechts biets dan mist en men vvelde  dr 
donkerte en vochtigheid op zich drukken rijmel-
th zorgen Dom op liet gemoed &Atol. 

Siji was ze gedurende de rei, anderhalve]] 
dag zonder emotie vi rltimding met haar huis. 
(leen bericht kon haar bereiken, nmit een 
goede, ,,eh]] een slechte tijding n die maakte 
haar zelfs rustig. 

Maar ze wiet, dat de angst v.r ,hergern, 
re thuis aan .11 Ier re heiiger zout 
terugkeeren naarmate ze dichter hij huis kwam.. 

'I'e Vrellassing namen . ze dl.° Sa lzburger 
sneltrein, die noot 11111.11,41 ging. De nevel 
trok mi en de gouden herfstzon kwam lang-
unierhand te wmeWiltill. Tenen mn ter» hak 
tic» te Wisent...int aankwam, :sitsen de Ann 
stralend ev., all,. 

Tante Sehotteliirs had herhaaldelijk smalt.' 
'beent, eet] gesprek met Doru .11.11 te knopen, 
doek had geen enkel maal antwoord gehad. 
Ze gif het no maar op' om Dom niet de 
hinderen. Ze zaten met haar heiden in een 

'eerde klas coupe,  minder inedereirairers. leico 
hield haar wogen geelmoten. p4 r,tharewhe 
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onmogelijkheid zou zijn. Parijs had slechts 
tro0110 geoefende soldaten binnen zijn muren, 

aar het aantal .'eerbare mannen was 10000o. 
Die vormden de zoogen.mde mdbiele garde 
of traden op als franc-tireurs. Doch veel had 
nien bij een belegering niet aan hen, daar ze, 
buiten die tom. dan, zoo goed als geheel 
ongeoefend waren. Het is dus wel te hard, 
om, zonet, nien meestal doet in Frankrijk, 
generaal Trochu , den bevelhebber yen Parijs, 
altijd maar meer te verwijten, dat hij met 400000 
Inart de Duitschers niet heeft kunnen verdrijven. 

'legen eind September reeds werd het sterren 
in Parijs zoo selmarseh dat men de porties 
per gezin moersi pan beperken. Vetober kroop 
voorbij en de ellende steeg. Begin. November 
was eI. en dan nog alleen voor de gegoeden, 
slechts paarden- en ezelsoleesch te krijgen. 

Is het wonder, dat de Parijsche gemeente-
raad thans de stad geweldig geapproviandeerd 

ireeft . en tallooze runderen heeft aangekocht, 
die grazen in de parken, bosselien en renbanen 
binnen den foutenkring. 

Onder de armen heerschte in 1 ,7 it begin 
November al de honger. Vaak zagen de Duit-
setter, arme Parijzenaars naar groenten, aard- 

°ia len eg -  wortelen -znet-en—m-  nle venen 
binnen de Meten het bereik van liet 

vijandelijk geweervuu r. En de honger was nog 
niet de eenige ellende! 

In October gistte liet al in tiet belegerde 
Parijs. Een bekende heethoofd, Floorens, die 
011 Kreta niet de Grieken tegen de Turken 
had gevochten uit louter idealisme, en die 
toen in Athene znoveel te zeggen had willen 
hebben, dat de regeering hem had verbannen, 
wist een schaar gemapende mannen om zich 
heen te verzamelen en nam drie leden der 
regeering gevangen. 'E man, Faore en, .1rrago. 
Doch de garde steunde Flourens niet en de 
gevangenen werden weer vrijgelaten. Gambetta 
reisde ondertusschen her en der in Frankrijk 
en stampte als liet ware de legers uit den 
grond. Zrirt wist hij de geestdrift te wekken, 
dat linrra de geheele Fransehe jeugd aan zijn 
oproepingen gehoor gaf en de jonge edellieden 
schouder aan schouder streden met burgers 
en boeren. field kon hij ook al genodg vinden, 
maar een intendance ontbrak geheel en al, 
en wat die enthousiaste legers geleden hebben 
in den strengen wijder van I sin, het gaat 
alle beschrijving te boven. [le officieren, 
zonen der rijke Fransche geslachten, hadden 
zichzelf uitgerust en betaalden zelf hun onder-
houd. Maar die dat niet kon , bloed aan den 
weg liggen, uitgeput door honger en kou. 
Duizenden en eens duizenden kwamen 
nal langs de Fran

nog  
sche wegen en elke genees-

kundige 111111, ontbrak; liet legerbestuur kon 
niets voor de ongelukkige doen, want liet had 
geen kleeren voor hen , geen schoenen en 
geen brood. En de minister van oorlog had 
gezegd, dat er niets aan de uitrustingen en 
toebereidselen ontbrak , zelfs geen knoop aan 
de slobkousen! 

Een krijgskundig genie- alleen had iets van 
het leger en van de toestand kunnen redden, 
dien winter, Frankrijk had er z.vele gehad. 
Klaar in I sin maren ze er niet — mag 
Gambetta zich voor (ren krijgskundig genie 
hebben gehouden — lin was slechts eelt 
ellt111,11giaet non valt goeden wille en onver-
moeid , doch alle doorzicht, overleg, beleid 
en doortastendheid ontbrak hem. hoeveel 
reusachtige plannen heeft hij ontavdriren, dien 
winner! Hoe weinig is er van terecht gekomen! 

Een zijner plannen was he bijeenbrengen 
van een groot leger in dé bruut van de Loire. 
Dat moest liet inslilitingsleger aanvallen. Dit 
plan eindigde tart de bloedige nederlaag van 
Generaal de la )pottenmg" en de inname valt 
midi°os door de Duits-cher, anode' het in-
slnitingsleger nanr het Zuiden toe vaar verdere 
aantallen gevrijwaard leek. Echter gelukte het 
1 drinherta het verslag. Logi-leger te veGterken 
en de Orritseliers idt Odes, 10 vvfiagef,  
Dit was bet eerste belangrijke succes der 
Frans-01r. dei' oorlog. Duizenden gaven 
nek 1111111, als' rijwilliger op. bezield met 
nu uwe trop. Echter kregen de Duitschers 

stomen ten de pielen rieinor haar onafgebroken 
toe: „Vorehij /nmr.bij' 1111 — 1lit !" 

1111 u 1111, voorbij: alle dwaze t erwaelt- 
tinnen :dl, Itna, op gehik en toekom.t. Zr 
lie11.°1,- ni, r toi dr gelnkskimb-ren haar 
versdieen het geluk als een lala umtgirria 00 
ver./ ven :or.. 

„Koorbij   
re 

  -. voorbij! 1111 — 
R at wilde ze tob eigenlijk un saarkg, hen 

\\ aaroni  ging te er Leen` Gehuifde Le le,,e11, 
dal e.r.  111 .4.1111 Mae. (Ie is erken ,Ifstionfig te 
I-turen Zon r1,- <aide g0Iteirnritarl niet even 
,poenig ter plaatse zijn, om de leiding ra, 
zich te 11e111111 -, 

/1- angst dieet haar naar huis, de 1111111e100%, 

neger. '7.e wilderr zijn, 11111 11111 allee de 
Iniogn• te wezen. Alle, 1, bi gen, boe- 
mel' zi• termiordile, dar haar hart zon bloeden, 
Inj Int ?moren Sall dc gel leek mandie.. Ze 
mors' zijn in dr. nabijheid trol den ellendeling, 
dir. haar Iddrigrat had, r110 mc( haar gromden, 
gispreld bad: n• Met r zijn als 0r een 

huk gebeur de 1. 
ein t bijt,  en In ei, 0 Iaat hein 

brio, 1, Iet eil hoor du andere, maar red hom!" 
Dor:, had rilt gebed 110;0-roken 
II. r 11, haarza li .1114,1110.1.11: , boe o• het 

had k v o or"" doms. \ laar in haar /ere hemd 
1,,,,,,. list. 0e-,-Id,v r10 area ne1•11.,,111 11,..'  

belangrijke 'versterkingen van het bezettings-
leger van Metz, dat inmiddels vrij was ge-
gekomen en alle sehoone verwachtingen der 
Franschen vervlogen van nu af weer in rook. 
Thans steeg de nood zoo hoog in Parijs, dat 
Thiers onderhandelinge trachtte aan te knoopen 
in liet Pruisische hoofdkwartier. Hij vroeg 
een wapenstilstand van 28 dagen, welke de 
korting van Pruisen hem gaarne wilde toe-
staan, mits in dien tijd de vredesonderhande-
lingen geopend werden. Dwaas genoeg eiacht" 
Tliiers de vrijheid, vier weken lang Parijs 
te mogen apprIwiandeeren. Dat had allen 
arbeid van bet Duitsche insluitingsleger te-
vergeefs gemaakt. Natuurlijk. werd deze eiseb 
van de hand gewezen en Thiers keerde on-
verrichterzake naar Parijs terug. Intussehen 
hadden de Duitschers een moeilijken strijd te 
voeren in de Vogezen en in Elzas-Lotharingen. 
Wel wn Metz en Straatsburg gevallen, 
maar Fr

are
ane-tireurs en de mobiele garde bleven 

een echten guerilla voeren , beschermd door 
het moeilijke terrein. Ook Belfort bleef zich 
dapper verdedigen. Tot ontzet van Belfort 
rukte Garibaldi op met het bontste leger dat 

u men zil voor kan stellen. liet bestond uit 
tia0Tken, 'Walaehen , Wegvaren, PoTen",-Seen-
dinaviers, Italianen. Wie genoeg voor de zaak 
der vrijheid voelde in Europa, had zich aan-
gemeld, want voor romantische geesten heette 
Frankrijk nog steeds het bolwerk der vrijheid, 
een ee, opgedaan gedurende de Grande 
Revolution

renaam
.  Deze bonte schare, in hoofdzaak 

avonturiers en cosroopolitische twistzoekers, 
die door de heele wereld toeschoten, als er 
wat te vochten viel, hebben zéid weinig succes 
behaald, dat hun verrichtingen zelfs geen 
invloed hadden op den strijd in Oost-Frankrijk, 
terwijl Garibaldi onophoudelijk overhoop lag 
met de overige bevelhebbers der legers in 
Oost-Frankrijk. Hier ligt zeker de stof voor 
een tweede spel van Shaw, als zijn .Arms and 
the men 

Door bijna geheel Frankrijk verspreidden de 
Duitsche legerkorpsen zich, nadat Metz en 
Straatsburg gevallen waren. 

De bevolking van West- en van Zuid-
Frankrijk vp.shr„..a4w leeuwen, doch die in het 
noorden scheen al spoedig genoeg van den 
krijg. te hebben en begon op vrede aan te 
dringen. Belangrijke gevechten uit den voor-
winter zijn een slag bij Beaune-Ik-Rotende, 
op dertien mijlen afstand van Parijs, OS No- 
vember, en de slag bij Orleans, December. 
In heide gevechten werden deelgin van liet 
Inireleger, waarop zwoeg hoop gebouwd was, 
volkomen verslagen. Generaal de Paladine, 
een der beste generaals, die Frankrijk in dien 
rampspoedigen tijd gehad ]reeft, werd ont-
heven van zijn opperbetel en generaal Chanzy 
kwam in zijn plaats. Trochu ondernam do 
:November onder de allergunstigste omstandig-
heden een uitval, die den Duitschers zware 
verliezen bezorgde , en die had kunnen slagen, 
wanneer Trochu maar doorgezet had, en al 
mijn krachten ingespannen had. Maar hij 
maakte zich voor de zooveelste maal schuldig 
aan de fout, die al monocle generaals voor 
hem hadden begaan, tot schade van het arme 
Frankrijk — hij hield steeds krachten achteraf, 
om ze te sparen en tastte niet door. 

En zoo bleef Parijs ingesloten, en de nood 
klom al hoogei en - honger. Prachtig mag de 
moed en de volharding heeten der Parijsehe 
bevolking in deze dagen — zij, die voor 

wuft. znI,1 verslaafd aan vermaak door- 
gingen ze hielden liet zoo lang uit in 
eer stad zonder gasverlichting zelfs, waar in 

_den harren winter de kolen alleen maar Voor 
de rijksten beschikbaar waren — in December 
kostte een gruote rat al eeltige francs. — En 
toch vsaagden de Par ijzenaars niet. 

K uris
er

tenaark , geleerden , hooge ambtenaren 
deden dienst als wachten op cie. mallen en 
moedigden door brui voorbeeld de bevolking 
aan, die zich troostte bij haar zemeletibrood 
ei, rattenvlee,11 en nog grappen kon maken 
onder de telkens herhaalde bombardementen. 

\ Vel verdiende Parijs een beter lot, dan 
hetwelk de schoone stad wachtte. S. 1,.—It. 

Een oneindig aantal rails aan den rechter 
en linkerkant, wen, loennioneven, in- en 
uittandende treinen

ag 
 ijlen was ir) liet station 

Allinch. :range kninum. tr» tien uur If, was 
men in liet Centraalstation. Men had meer 
dan ren inir oponthoud eer de trein verder 
ging naar Stuttgart. '('ante Schottelins wilde 
een mandelingeije maken, om zich „e. beetje 
te vertreden", daar men het verdere deel van 
den dag nog door moest reizen, zonder be-
weging te kunnen nemen. Dora was doodmoe. 
Ze bleef zitten in de warirtzaal en 'nu en dan 
tuigde de slaap haar te overmannen. 1, zag 
de vele menuhen als door een nevel komen 
en gaan. Doch, toen na drie kwartier de hoogt-
gestalte van Geheimraad Kersten binnentrad, 
herkende ze 110111 toch en :ze zag. duidelijk, 
boe ontzettend veranderd de oude heer was. 
Vroeger had hij zich altijd hoog opgericht en 
kaarsrecht gehouden, Int ging hij 'met het 
hoofd gebogen en hij zag er uit als een trotsehe 
ried, wiens top geknakt is. 

Kersten bemerkte Dora ook er) kwam op 
haar rif. Hij had een (chignon ontvangen, dat 
zijn toon zwaar zink lag in Dagburg. Dora 
,sonde her telegram dat \ Vero,. ,argeval had 
gemeld. Ook dit bericht scherm Kersten zeer 
tr• rietbar.. 

hom km, her niet oi or viel vr rkrijgen, den 
gastnok ten 1111111 Hok nog tr• doen ...ikken 
door lig bericht, dat er rail duel luid platits• 

Mooie gebouwen in Brussel. 

IL 

Het was avond toen wij door drukke straten 
en een overdekte passage 'eensklaps op de 
Groote Markt (Grande Plaee) stonden. 

Een gevoel van verbazing overkwam ons 
door het plotse, door het vreemde. 

Als twee heldere manen, in een blauwen 
damp, hingen hoog boven ons twee electrische 
booglampen. Het naar beneden vallende -licht 
deed de menschen in hun druk gedoe, de 
rijtuigen . met paarden in han rustig staan, 
helder onderscheiden. 

Dit .was niet het vreemde, maar wel die 
oude tot aan den top verlichte gevels, niet 
hier en daar flikkeringen van goud. 

Is verwezenlijking van sprookjes -tonden 
twee paleizen, heel teer en 01 n, met beelden 
en bogen, met torens en togen, die deden 
denken aam mooie droomes, aan edel vrouwen 
en ridders, aan en terug. 

\ Vat herinneringen
euwe 

 komen in or, °Ken 
verdringen elkaar, nanwlijks den tijd laténd 
om elk voluit gérlacht te word.. 

Boven de historie der privilegies en lp-
komenden derden stand, 'rijst dr gedachte jan 
Egmond en Hoorre. 

Van uit het. Maison dr. Roi betraden op 
den sch Ii.8" Juni In. deze edelen het avot, " 
omdat zij te veel vertrouwden op de eer van 
een koning. 

Het nageslacht heeft hun beelden int brons 
gegoten, en deze geplaatst op de plek, waar 
zij het leven lieten. 

Gelukkig ir dit re eenbeeld verplaatst naar 
een klein park, tegenover l'église du sablon. 

1/aar staan zij omringd door andere figuren, 
waaronder \ Villem de Zwijger en Marnix van 
St. \ ldegonde. 

Z. heeft een later geslacht getoond, dut 
liet dankbaar is voor wat eens zij deden. 

(let marktplein, I lo M. lang, 011 M. breed, 
vormt een gesloten geheel. Geen breede wegen 
die als gralen uitloopes en waarin men ver 
kan zien, leiden de aandacht af. Men wordt 

gevonden tusschen Spalling én zijn zoon en 
dat beiden zware gewond waren. 

Tante Schotten. kwam nu terug en daar 
en daar de geheimraad even wegging om zorg 
te dragen voor zijn bagage, kon Dom nog 
waarschuwend zegge. „Vertel hem niets van 
het duel! De oude man Is geheel gebroken. 
Ilij zal alles nog vroeg genoeg ervaren, als 
Lij thuiskomt. Dat Spalling gevallen en zwaar 
gekwetst is, heb ik hem al verteld. 

„Ja ja", antwoordt. haar t.te, „men moet 
hem ontzien, hij  zal het nog tijdig genoeg 
hoores. Ongelukstijdingen kortten nooit te laat, 
wie weet, wat we (moren zullen, als me thuis 
zijn." 

In haar binnenste echter vond ze het e reesel ij k, 
dat ze het geheim van het duel niet aan den 
man, in dit geval den geheimraad kon brengen 
en ze, hoopte vurig, dat zich onderweg nog 
een gelegenheid 7.011 voordoen, om hein de 
jobstijding mee te kunnen deelt. 

De tocht werd verder aan/aard over Stom- 
pst .ar K arlsruhe. Dom en haar tante 
wilden daar overnachten de geheimraad milde-
doorrerizein, r10 zoo ving mogelijk in Dashurg 
teariveert. 

1Is bora gmLmmdeld had, moord. haar <no 
rustig gemoed haar ingaf, aas ze stellig mrt 

hein meegereisd. laar juist 1111 de geheimraad 
weer nuar Dashtirg ging, 1111 de leiding op 
slala  re nemen, ma. er /mg Don,, geen enkele  

geheel geboeid door de gevels van de ver-
schillende gildehuizen, die rondom staan. 

De gilden hadden hier hun huis en vereeni-
gingslokaal aangeduid door gouden uithang-
teekens of opschriften.- 

liet voornaamste bouwwerk is zeker wel 
hei Raadhuis. 

Ook hiervan kunnen wij geen gedetailleerde 
beschrijving geven. Eene monographie zou 
boekdeelen vullen kunnen. 

De eerste impressie is zeker wel die der, 
graeieusheid van den gothischen stijl, en het 
volstrekt niet hinderen van de onregelmatig-
heid in den bouw, want de Bene vleugel is 
broeder dan de andere, en ook ia de afdekking 
der vensters van de eerste verdieping van 
beide vleugels geheel verschillend.  

Jammer dat het aantal beelden op consoles 
en' tussehen de verdiepingen in nissen .zon 

groot is, riet liet geheel een weinig te vol is. 
Het hoog, dak met de vensters en zijtorens 

wordt heerlijk bekroond door het slanke 
torentje 114AI. hoog verrijst het iti strakke 
lijnen, mei veel lichtopeningen en kantwerk, 
om bekroond te worden met een schitterenden 
St. )lighel, den draak verpletterend, het kruis 
op den helm en het zinaard omhoog. 

In 1400 begonnen met de fundeering, werd 
in 1 Ik 1 het Raadhuis met toren voltooid 
door de bouwmeesters Jean van Ruysbroeck 
en Jacques van Thienen. 

Door de groote poort met ijzer beslagen 
deuren, bereikt men langs beelden en ver-
sieringen den binnenhof, waarop twee fonteinen 
met allegorische voorstellingen. 

Ook binnen liet gebouw zijn de zelen en 
kamers heel mooi, vooral de groot, Gothiscae 
zaal met de gobelins toont den kunstzin en 
't zuiver kleurgevoel van den artist. 

De trouwzaal bevat het poetische maar ook 
liet optimistische opschrift 

',Hier bindt n de liefde blij te gaden' 

Tegenover liet Raadhuis staat het Brood-
huis, ook wel Maison du Ron , eveneens in 
G othisehen stijl, op last van Karel V gebouwd. 

In 109:, door het bombardement half ver- 
nield, werd het in I zeer slecht gerest.- 

reden, zoo haastig door te reizen, geen reden 
a.m. tegenover de wereld. 

\ Veer zaten ze met hun drie. -zonder 
Knedereizigers in een compartiment en eerst 
na ongeveer een uur begon de geheimraad te 
praten en te klagen. Het °ogenblik scheen 
gekomen, dat hij zich moest uiten. 

W e hebben veegt ij ke dingen doorgemaakt", 
zei hij tegen Dora, die tegenover hem zat. 
„De 'eerste dagen in Meren ging liet nog: 
daarna kreeg de koorts Lothar te pakken en 
heb ik geloofd, dat her uit wee met hem. 
Ook de doctoren schudden liet hoofd en schenen 
weinig hoop te hebben. Ze zeiden, dat zijn 
hart zeer was aangedaan da het twijfelachtig 
was, of het wel de zware koortsaanvallen zou 
kunnen downtaan, Doch duet voraohrikkolijkote 
voor mij /ras, hetgeen ik uit de koortsfalitagen 
van hein hoorde. kVat heeft hij geleden, de 
artne jongen, wat liggen er een 'vreeselijke 
inren achter hein!" 

Er gleden tranen langs de ,wangen van den 
ouden heer en bet duurde oenige- tijd, eer hij 
kon voortgaan. 

„Waarom stollen kinderen toch geen ver-
trouwen in hun ouders! Waanun heeft mijn 
zoon mij toch nooit gezegd, wat hem druktd'o 
I it wanhoop is :hij naar de kolonie» gegaan, 
in jammer en nood heeft hij daar gezeten 
omdat •hij V. ,n vroom hield, die ritibereik-
baar voor hem aas. EH ...hien was dat 



net groen su te arroeeei. 

reed en omstreeks 1S7's door Jammer opnieuw van het Raadhuis, toch is het een exquis, 
gebouwd en verbeterd tot het mooie geheel gebouw, dat iedere» kunstliefhebber in be- 
ven thans. wondering brengt. 

Al is de versiering niet zoo rijk als die 
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zal nier zijn een uitvloeisel vaan inenschelijk 
vernuft en kunde, ab 't Vredespaleis van 
Carnegie, maar zij aal zijn 't menschelijk 
ge moed, veredeld door harmonisch samen-
werken der menscheoperen, man in vrouw, 
ter volmaking 

Zal men zelfs nu niet heren naar de stem 
ener vrouw?... Moeten de woorden van 
Bertha von Setnée,wele-Walfen wieder, niet 
in alle talen, in alle werelden, weerklinken? 
Moeten wij, de vrouwen, deze lenze niet 
algemeen tot de onze maken, — en ze doen 
weergalmen tot in alle kanselarijen, — moet 
die kreet uit aller vrouwen harten niet doen 
verstommen 't gebulder zelfs der 4.3 eM. 
kanonnen op 't volkerenslagve/d? 

Zooals de vrouwen die 't kiesrecht wenschten 
te hebben, een teeken droegen op de borst, 
zoo moet nu, van heden af, deze leuze openlijk 
prijken op der vrouwen horst in alle rangen 
der maatschappij. 

Als eeu zware dracht dringe het naar buiten 
op elke vrouwelijke borst, gebiedend eischend 
de vrede, — de wapens neer, — 't wrede 
kanon vernageld. 

Nu is 't tijd dat de vrouwen opkomen als 
een reusachtig reserve leger, om den 011Men-
imbelijken strijd daar ginds te smoren, een 
leger zonder wapens, alleen als bezield door 
de zeggingskracht, en de onweerlegbare be-
voegdheid der vrouw, die de meneehheid moet 
baren, van haar die daarom als de ~ta stem 
behoort te lebben in 's menschen behoud, in 
tijden van nood. 

Nu, daar wij 't voelen, zelfs uit de onvol-
ledige of onware berichten wat er gebeurt 
op 't slagveld, kunnen de vrouwen van Neder-
land niet blijven toezien met de handen in 
den schoot, neen, moeten zij zich aansluiten bij 
hare weldenkende zusters hand aan hand gaan, 
en opkomen ter verdediging harer heilige 
rechten, de rechten van de vrouw, de moeder, 
reddend wat nog te redden is van de menech-
onteerende slachting der volkeren. 

De wapens neer! — Met vlammende letters 
moet deze leuze schitteren hij nacht op de 
hoeken der sexten, op de pleinen, zij moet 

zon Die harmonie zal kip, &N ...nam,. zichtbaar, 
nl. ooi olorie om do, menzonen versnhijoing, 
d. eerst zoolden de innigen. met meur reden d,. 
ootitheid durven verkondigen de te zijn gesel... 
naar 't evenbeeld van den Schepper. (Zie N. V. 

van mijn huishoudster in Deshurg niet de 
inededeeling, dat mijn 7.0011 daar zwaar ziek 
was geworden en naar een Sanatorium vervoerd. 

Het zal natuurlijk een nieuwe koortsaanval 
zijn, roods de dokter in Meen dat ook voor-
speld heeft. Lofhar moet weer opnieuw hevige 
zielsaandoeningen hebben ondergaan en mis-
schien is de aanval dim nog lieviger dan die 
in Meen God weet, wat ik thuis vind!" 

Daarna kwam er weer een lange pauze in 
liet gesprek. Kersten en tante tielinttelius be-
gaven zich naar den restauratie-wagen, om iets 
te eten. Dora bleef alleen en haar uitputting 
was zoo groot, dat zij door het regelmatige 
dooien der wagens en de schommelende be-
weging langsamerliand in slaap gewiegd werd. 
Ze moest »renleng geslapen hebben, eer ze 
haar oogeer weer opende. 

'r Avonds kwamen ze in harlsrulie aan en 
I lira nam afscheid van Eenden. dir verder 
reisde. %é wensehte hem van mimischer harte 
toe, dat hij goede berichten in bosburg mocht 
Vinden. Zij wemelde dat niet aller,, emir heul, 
maar ook voor Metier-1f, doch zei hein dit 
natuurlijk niet. Ze wist liet, de geheimraad 
.1i ren ellendigen nacht hebben et, vol zing 
en onrust zijn. En nou.° zelfde,, ere dreigde 
lier en eren den volgende» morgen zon zij 
in zorgt iille afwachting de reis aanvaarden, 
die de gelleilitrund no al bemin 

Wordt ver, .  

te herbouwen zijn als 't wapen van alles wat 
vrouw is, gedrukt op brieven en briefkaarten, 
te verzenden naar alle windstreken, Op elk 
visitekaartje herhaald worden, per draad ver-
zonden naar de kanselarijen, naar Keizer Wil-
helm, naar den C'ear, naar den oud,in Keizer 
Frans Jozef, die blind den fakkel stak in 't 
kruitmagazijn Eeropa. Naar 't Oosten, naar 
Japan, de wereld rond? neervladderend in alle . 
talen uit de vliegtuigen dit door de • luchten 
scheren. 

Nog altijd is Nederland' rustig, maar 't zijn 
onze mannen, onze zoons, onze' broedei, die 
daar klaarstaan aan de grenzen, bewakend 
onzen grond, onze rivierovergangen, verdedigend 
straks meen haard zoo 't moet, tot 't bittere 
einde.

vrouwen daarbij stil blijven koeten et.. 
staan? Moeten wij slechts weeuen, dat men 
ons bloed vergiet? 

Aangroeiend' is 't aantal der vluchtelingen, 
en der wennen, die van over de grenzen bij 
ons komen schuilen, die wij hier opnemen met 
ons aller liefderijk hart en hulpbetoon, :naar 
dat is biet genoeg, dat aldoor lijdelijk toezien; 
nu moeten wij ons meer aanrcénoluiten,, en ons 
krachtiger doen gelden, net onzen gebiedende 
viseb; de wapens neer!,,, 

Niet de vrouwen alleen bedoel ik moeten 
aan 't woord, maar vooiuit, voorop gaan, en 
de ontelbare .nianen van intellect, zij die 
eveneens zwak waren als de vrouwen, zij zullen 
zich al dadelijk aansluiten, onze gelederen 
Mennen, tot de algemeen aansluiting der 
werkte mannen volgt, tot samengaan, man 
en vrouw, 

't Is als een erfdeel te beschouwen van tgéne 
der edelere onder de vrouwen die leuze, die 
wij moeten zien te bewerkstelligen. 

Toen ik onlangs het Vredespaleis bezocht, 
en men mij uitlegde, dat daar op 't rend.estuk 
ven de groote trap, zal staan 't beeld van 
den Vrede, kwam...bij mij op wat ik jaren 
geleden, nog in leng zijnde, zag in een klein 
tijdschrift, ik meen de Kunst. 

De plaat stelde voor een eenigazins heuvel-
achtig • oorlogsterrein, daarop de verwarring 
van 't slagveld, neergesmeten wapens, 't lijk 
van een paard, een gesneuvelde. Een kanon 
met 't eens wiel in den grond gezakt, op den 
voorgrond, en daarnaast een hooge, edele 
vrouwengedaante, in 't wit, als een engel 
zojuist uit, den hemel neergestreken, met nog 
hooguitgeslagen vleugels, heer linkerhand met 
een reusachtigen spijker op 't adnit van 't 
kanon, de rechterhand hoog opgeheven met 
een hamer, klaar, 't kanon te vernagelen. 

Steeds heb ik dit beeld voor oogren, hoe 
smal zonde 't doen daarginds in 't Vredespaleis, 
boe juist de wensch weergegeven van alle — 
vronwenharten. 

Bertha von Suttner eindigde hare rede; de 
vrouw en de wereldvrede, op de tentoonstel-
ling der vrouw 1913 te Amsterdam, aldus 

Ilet schoonste symbool Van hooge vrouwe-
lijkheid schijnt mij de Madonnafiguur, wier 
voet een draak vertreedt, terwijl haar eng 
ten hemel blikt. De kunstenaar heeft gevoeld, 
dat het aan ons geslacht zal gegeven zijn om 
niet zachtheid en waardigheid mede te ar-
beiden, opdat het giftigste monster, dat liet 
geluk der men:when ondermijnt — de oorlog —
vernietigd woede. 

Wij vrouwen moeten dieopdraclit aanvaarden. 
't Moet zijn, de wapens neer! al, k. 

NASCHRIFT. 
lig instemming met het bovengeschrevene 

wordt men verzot-ht daarvan blijk le geven 
door het zenden van een naamkaartje, bureau 
van liet Vaderland. Vooral wat betreft 't 
dragen van een insigne. 

EEN BRIEF VAN EEN MOEDER. 
liet is een brief, geschreven atau den non, 

die naar het front is getrokken. • 
Men geeft hein als authentiek, en, oorkrt 

ge 't niet willen getooven. — hij kim authen-
tiek zijn, gezien de balsemde verblinding, 
waarin speciaal de iheitsche vrouwen leven, 
gezien haar extase, die als narcose werkt CO 
haar doet dragen, wat be ondraaglijk schijnt- 

nalijn egmti! geloof niet, dat deze bevende 
letters door de hand ener van angst-verteerde 
Moeder zijn gem-tweern. Sinds je Met stralende 
urmen onder de vlag van je Vaderland ijlde, 
sinds je moedig en opgetogen gehoor gaf aan 
den roep van je Keizer, wem ik, waarom 
Mij een %Ooit geschonken weed. Je knmeht is 
mijn loon — het loon mijner jarenlange 
zorgen, aan jou besteed. Ik zie hm dezen genoten 
'Tijd, dat ik mijn plicht gedaan heli, want 
thans kon ik het Vaderland liet beste geven, 
wat een moeder te geven heeft een dapperen 
zou». En als in stille, eenname uren fOch 
nog de angst mijn hart binnensluipt, dan zie 
ik weer je engen stralen , je bent zoo zeker 
van de overwinning — en ik vouw mijn 
handen, en mijn lippen prevelen een dank-
gebed, omdat ik jon heb. Ik heli je gezworen, 
geen angsttranen te scha ira. Ik heb ze niet 
geschreid en ik ut ze niet schreien. Maar 
de tijdingen van heerlijke overwinningen. ..p 
case hatende, van tont vervulde vijanden 
tbritigni mij tranen v nam...doom. vootoile. 
van grentenlmize trots ts af. Al, ik kan er- - 
timeden , dat ncjn jongen. mijn dappere  
niinseliien wan onder die heerlijke Dini-die 
mannen, die We. vaandels niet nam. over-
dekken, 'toni ik tot in het dieper vim mem • 
hart Norm"... I je nog ren JOUW». was , 
prolieratte ik, tot smirbeeld te alt. Na ic  

een Mali bent, ziet je moeder tot je tm en 
ontvangt haar kracht van jou. In vredestijd 
namen sluipende ziekten mij twee zonen af. 
Mier jij bleef me gespaard voor dezen groten, 
machtigen tijd. lk geloof aan (le I lerechtiglieid, 
die onze woedende vijanden straffen zal voor 
het bloed, dat ze wilden zien vlieten. Ik 
geloof aan een uur der bevrijding. Ik geloof 
aan liet krachtige doortastende Duitsche ka-
rakter. lied geve, dat mijn oogen nog open 
zijn, al, de Duitsehe overwitinnars huiswaarts 
keer.. God behdède mijn dapperen zoon.* 

I e kIneder. 

Arme vrouw! Haar li.rief is een anachro' 
nisme. En toch weer, gelukkige vrouw, die 
zul denkt en gelooft, en daarom deze zware 
tijden mol door zal komen , en alles zal kunnen 
dragen, °lik het verlies van haar 

Haar . brief is een anachronisme. 
la — als we zeshonderd jaar terug Renakte ! 

Ab onze man of onze toon een Arnold Van 
itikelried kon zijn. .11,4 rt m mot nog voor 

één man gold in den strijd, en tien, of twintig 
de victorie aan ham zijde konden dwingen. — 

Maar thans! Wit is joint liet vreeselijke 
van den modernen tijd, dat is het ondraaglijke 
leed der vrouw, die migen hoeft om te zien 
en OOM om te hoor.. hersens om te over-
denk. — en wie daarom balsen voor' haar 
leed onthouden wordt. 

De ets, waarop wij ons leven bouwen, 
onze man, onze 'zoons — wilt zijn ze op 
het moderne slagveld? Een zandkorrel aan 
het strand der ree, een druppel water in den 
°traan — een atoom in een ziedender baaierd. 
In onze mikrokommos zijn walles, in de 
inakrokonnos van den oorlog niets.  Ik 
moeder, die dezen metenden brief schreef, 
ziet haar mon onder di eheerlijkste 1 luitsche 
mannen, die <onze vaandels met roem over-
dekken* — en als hij in den slag sneuvelt, 
ziet ze kent als oorzaak der ovenwinning, En 
w ij zien de tiendnizenden voorwaarts stormen, 
de duizenden vallen — al we deze mannen 
konden doen, 't was gedurende wellicht vijf 
minuten de formatie gesloten houden —  en 
dan vallen ze, en anderen kiemen hun werk 
over, voile vijf Minuten. — 

1-w jarenlange zorgen, moeder, die ge thans 
beloond ziet, ze hebben eenige kubieke deci-
meters meer toegevoegd anti de borstwering 
bestaande uit lijken. En omdat die Inkenwal 
daar lag en steeds aangroeide en de rest daar 
veilig achter kon vechten, daarom werd op 
één enkel uur van vele maanden de overwinning 
behaald! 

l'w jarenlange zorgen, moeder, die ge be-
loond acht — duizend mannen vielen en wonnen 
tien minuten, waarin de rent de kanonnen 
kon opstellen en zich dekken met hun vuur, 
en misschien weer een duizendste part der 
overwinning behalen. Ziet gij moeder, veel 

'beeldt ge IV in — leef gelukkig in toe ver-
.beelding eP verblinding—spaar de werke-
lijkheid is dat uw zoon, ram allen, met al 
afijn moed 'en al wijn kracht een halve seconde 
rom het vaderland kilheid winnen. 

Hoe groot in de kraelit van zelfverlilinding! 
in toch, als men °ogen heeft om te tien :- 

oden we ze dan kunnen sluiten S. 

. De „Eenentwintigste. 
i De staat, die volledig kiesrecht en 

vronen voor de vroen heeft Mg, 
voord, is IJsland. I lp 13 Augustus heeft de 
Vergadering van bet A IltIting liet verleden jaar 
voorgestelde grOndgetnontiverp aangenomen, 
dat aan de vrome-en I.e. de Di jaar dezelfde 
staatkundige reeken toekent als aart de 11181111191 
boren de 2:1 jaar, met dien verstande. dat 
later de leeftijdsgrens lin het opmaken der 

kietteedijsi voor haar mik verlaagd t,l 
worden. liet lhno-duns tras ertisteenntio.  bij 
de aanneming der M i- ena grondwet het 
Lagerlmi-- was er stem tegen. Mi-ti warlit 
tm nog -teeltes op de smietie van den koning 
van Iteeeniarken. 

KOrnetabladid, 1 I Aug. I 911. 

nog dwang van hem ook, misschien zou hij 
nog gelukkig hebben kunnen worden, want 
die vrouw was vrij daarna, was weduwe ge-
worden. Zes jaar lang heeft de arme jongen 

gemarteld en met zichzelf gevochten. 
da, hij i g moedig, dapper en sterk; doch 
wat zijn gemoed bezwaarde, werd tenslotte toch 
sterker dan hij. Daarom kwam hij eindelijk 
naar zijn vaderland terug." 

Kersten droogde weer zijn tranen en keek 
een tijdlang hardnekkig het Coup•Lvenster 
Na een lange pauze, (lie Dont niet waagde te 

' onderbreken, ging hij voort 
„.I niet toen we dachten, dat liet gedaan 

was met ',neer, daalde de koorts. Hij her-
stelde verrassend gauw, doch de behandelende 
geneesheer dacht dat het nog niet de laatste 
aanval was geweest. 1,othar ging echter reeds 
uit, meermalen :naakte hij vrij gruote wande-

, delingen met mij. .flp een morgen was hij 
verdwenen, afgereisd met den nachttrein. I I ij 
liet- eest brief voor mij achter hij mast weg, 
liet leven had geen waarde vont hem. nadien 
lij', geen zekerheid had. I lij vroeg mij dringend 
vergeving en ik mest me niet ongerust maken; 
binnen 1,  uur nou ik bericht eau hem heldsol. 
I lij kwam In elk geval weer terug. Ik al-t 
niet aal ik Mien nioent, maar er bleef mime 

' niets anders tover, dan af te wachten. De imelit 
en veertig uren • erliepeii en vr kwam ieren 
bericht- haar kaan ginteren opeen. ren telegram 

De vrouwen en de oorlog. 
In ',Het Vaderland" van IS september lezen 

we het volgende van de hand van a1, It.: 
Niet de Keizers, ook niet de kiezers zullen 

't zijn die men de schold moet geven van 't 
losgebroken oorlogsgeweld van Europa. 't Is 
de loop der omstandigheden, 't logische gevolg.  
van 's mensae doen sinds eeuwen, en 't aldoor 
opgeschroefde militairisme van den laatsten 
tijd dat als 't ware topzwaar wer:l, waardoor 
de oorlogsbrand is uitgebroken, — dit alles als 
een gevolg van 't tot dusverre ouharmonische 
samengaan der menschenparen, de man en de 
vrouw, —  die elkaar ~sten aanvullen, maar 
feitelijk elk afzonderlijk een bestaan leiden, 
hun beider gaven van hoofd en hart niet samen 
doen gaan, in dit wereldkestaan van beiderlei 
kunne. 

Zoo ooit is nu weer duidelijk bewezen. de 
onmacht der mannen om alleen te regeeren, 
om de beschaving, den vrede ongestoord te 
doen voortgang hebben. 

Uitgeloten is de yronw van alle zegging.. 
kracht, zij, van wie 't bewezen is dat zij 
't merendeel vertegenwoordigt onder de schep. 
selen, — de onafscheidelijke helft van den 
man, de moeder van 't ineeschdom. 

Reeds in 't tijdschrift van Nieuw-Vrouwen-
leven, van I Nov. 101:3, schreef ik een enkel 
woord over den oorlog in dezen zin, dat de 
oorlog als een uitvloeisel is te benclionwen 
van 't gebrek aan samenwerking der zoenzenen-
paren, nl de man en de vrouw, en dit naar 
aanleiding van een betoog van professor Dr. 
.1. de Lonten in de 'Tijdspiegel van Septemder 
191 — een nabetrachting van liet jongste 
Vredeseongres hier te 's-Gravenhage, waarbij 
de lieve, zoo hoogstaande vrouw, Bertha von 
Suttnrr ook tegenwoordig man, zij die, zoo 
trelfand, juist is heengegaan om geen getuige 
te zijn van het deerlijk bankroet der Vredesidee. 

Een eenvoudig, zwak woord van een vrouw, 
zal men zeggen is dat stukje, — mocht het 
toch die kracht hebben om indachtig te doen 
zijn/ — eclat zelfs een zwakke stem, als een 
onbeduidende daad, iets kan toevoegen aan 
het kapitaal der mensehheid , waaruit de vrede 
geboren wordt en waarop eenmaal de tempel 
van den eeuwige Vrede moet verrijzen", —
mals de woorden luiden van prof. de Louter. 

lie tempel des Vredes in 't verre verschiet 

EEN r10D1EN1UD IN 00111110STIO. 
Berlinerin-  is een blad. dat 

in lomfilmak aan dame.- e» kimlermoile is 
gewijd, maar daarnaast altijd eeltige artikelen 
heeft op, ander speciaal vroitu dijk gebied. 

We waren benieuwd. hoe dit blad ziel, in 
den oorlog Con naandra..tmoi er dagen en 
dagen verliepen Cl. 't on- niet werd torge-
mnden, meende» -we clat het. al- volslagen 
oven-mindert, bezweken was ouder den druk 
der rijden. En niet --- daar r. 't weer. Ilet 
was allee» de nelitild Win de deelde ver-
bindingen, dat het 7},0 lang op "r- appel ont-
broken lieert. Ilet eerste loadds:uk is gerat-hl: 
•Itandwerken in- norlogntijir. En 't is een 
artikel net als anders, met zijn plaatje= en 
patroontjes. Alleen .,tellen die plaatjes bijzondere 
modem-4,1in. voort ren olirieo.kop. getooid 
met een Schutzhaube, een keurig gehaakia-
nn-dottende kaper, ter nasla:ring van de 
re
ati 

 blinkende helm, welke Item aan den vijand 
verraden kon. '. ceder een tamme-kop, %lootten 
aa oorlapn pe -- voor de koude . nada-

't bivak. En dan lireiparrinten eu afireeldfitoi-it 
Ia» nokken en wanten en kniewarmer- .t.  
rhonotten et,'. Eelt roerende aanblik ns elent te- • 
een portretimrtetenille," Murmureren en. oo- 
m-held neten patroon %oor een ttt t noire-int 
In pen platten steek er op.. Het mono:Naai I,  
1111erturrd ar:, uit, rood. dr ,ttutt-vbe - 
kleuren. oftrearr 

na 
t /nart eo. d. l`rnisiselo 

rens
StrikeOut
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DEN HAAG. 

AMSTERDAM. 
SCHEVENINGEN. 

UTRECHT. 

)odes 

H. o. Dooien d C'' 

Opening Dan het Winterseizoen. 

Familie-Pension 
Wen RANG 

VAN ROOJEN 
Anna raulownastraat 89. 

G. DRAM, Spuistraat 6. 
Telefoon 1751. 

ONTVANGEN ONZE 

Nieuwe Najaar- en Winterstoffen. 

Geheel nieuw zijn weder 

schotsche ruiten en stroepen welke wij 

in groote verscheidenheid en 

verschillende prijzen voorhanden hebben. 

SALON] Kamer 
SLAAP EET Ameublement 

(dus 3 Ameublementen compleet) 

te zamen roer 1295.- 
Te zien van 9-6 oer: 

Modelhuis „Sweelinck", 

SWEELINCKPLEIN 46; hij de Ribbenstuk 

.E. 

ANTIEKE JTOOKINRICHTINGEN 

4 

kleuren. Een vlag in den ',latten steek dekt de 
letters. Verder komen knippatronen voor zieken. 
jakken en ziekenhemden. l let hoofdstuk s  inder-
kleeding-  geeft patronen voor padvindereklee-
ding en voor goedkoope kleeding voor kinderen 
van arme dienstplichtigen of iluelitelingen. 

Er zijn nog enkele bladzijden aan de dames-
mode gewijd. En daar zien we, niet een lichte 
huivering. dé bevallige poptignurtjes aangekleed 
in zwarte japonnen. ti, het woord rouw of krip 
eo. is heel takivot niet genoemd, maar de vier 
japonnen naast elkaar zijn zeer klaarblijkelijk 

ti ,n-japonnen, waanstof en samenstelling, zoo 
nmg eenvoudig. betreft. Arme rouwen! 

Ziet x ooi-n:minste artikel van het niet aan 
mode geo gedfelte heet ,De vrouw als 
nittelijke vervangster van den man". 

Boven de gl oor recepten lijst staat ditmaal : 
s itlinige keuke

io
n-. En de mededeeling volgt. 

dat . nien gedurende den oorlog slechts noviet 
1.1or II aosmanskost. onze befaamde burgen., 
zal geven. 

De illustraties betreffen alle liet werk, dat 
ile Duitsehe vrouwen verrichten ten dienste 
van liet algemeen. Roodeskruis-werk, verpleging 
der kinderen van gemobiliseerden enz. 

We zijn benieuwd, wat de sPraktisehe 
Iferlinerin" ons verder zal geven. In hoofd-
zaak rouwjaponnen, vreezen we — altijd maar 
weer ronwjaponnen. Arme vrouwen! 

Ingezonden. 
Buiten vornut,voord,dijkheid der Redactie.) 

HI'LPVAABDIGHEID. 
wi, wil gaarne hai9e.  Inrichtingen of eigen .  

Tehuizen gratis openzetten, voor de meisjes 
fijt don iniddenstand, juffrouwen uit den ge-
goeden burgerstand,. dames uit den beschaaf-
den stand, die in deze onzekere tijden, buiten 
hare schuld, tijdelijk of voor goed, uit hare 

_tegenwoordige _betrekkingen, noodlottig ont-
slagen zijn, in dien zin bedoeld, dat deze 
meisjes, Pitfrouwen en dames tijdelijk gastvrijs  

heid bettiond zou oorden, tot zij weder een 
anderen werkkring gevonden hebben, liefst 
ten spoedigste, met vereende krachten, ook 
de offervaardige familie, hieraan meewerkende. 

\ Vie weet anders inrichtingen of families 
aan te geven, die deze groote menschlievend-
heid gaarne willen betonnen? 

Zouden niet gaarne die families, van wie 
de huizen voor mogelijke inkwartiering gevraagd 
en aangeboden zijn,aen daarmede groote hulp-
vaardigheid hebben willen uitspreken, willen 
tonnen, tijdelijk deze meisjes, juffrouwen en 
dame, mist vrij te ontvangen, tot misschien inkwar-
tiering zon komen, die afgewacht moet worden. • 

Brieven worden in dat geval gaarne afgewacht 
onder het Motto o Hulpvaardigheid. aan het 
bureau van dit blad. Evie lezeres. 

De goede bedoelingen van de inzendster 
kennende, plaatsen wij dit stukje. Voor vorm 
en inhoud zijn wij niet aansprakelijk. 

de Redactie. 

Aan Mevrouw S. 
Hartelijk dank voor uwe vriendelijke raad-

gevingen aan de lezeressen van de Haagsen.. 
Vrouwenkroniek, en voor uwe betoonde be. 
Tangstelling betreffende hel zenden van node 
h leeren voor de behoeftigen van de Vereeniging 
„Hulp in de Huiehoodingtt. 

Onder aller aanbeveling blijft liet tag, 
voor de zoo welkome en noodige oude kleerra 
of linnen- of beddegoed Mevrouw. v. d. Pek - 
Edisonstrast 19, tel a 1.1 , 5, en voor geldelijke 
bijdragen Mevrouw Maury, Groot Hertoginne-
laan 

Een huisbezoekster van de V ereeniging 
,Hulp. in liet Iluisionden,. 

Correspondentie. 

M. II. Coe vraag, of het magazijn s Reine 
des Modees, Plaats 25, nog bestaat, kunnen 
wij bevestigend beantwoorden en uit goede bron 
vernamen wij, dat het daar gevestigd blijft. 

SCHMIDT tr VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam all Schmidt v. d. Aleer, Molenstraat 16) 

Teleph. 8004 — Scheveningsche Veer II — den Haag 

DAMES-HANDWERKEN 
Speciale Inrichting voor het toekenen van 

WAPENS EN MONOGRAMMEN 
Da nieuwste haarwerken voor het moderne coiffure. 

SCHOOLSTRAAT 9 en 11. Tel. 3426. 

ADVERTENTIËN. 

DAMES! 
Overtollige haren kunnen 

dagen voor goed en 
Lijnloog verwijderd korden. 
Behandeling door beschaafde 
!Mine in gesloten salon. 

Brieven 0 A 1.27 bwreau van dit blad 

Laat Uwe Perzische 

tapijten en kleeden 

rep  en 

schoonmaken door 

Kulcsar's Perzisch 
Importhuis 

Noordeinde 11 
DEN HAAG. 

ONDERWIJS Ins Patroon- 
teekenen, maatknippen, 

eoetutne- 
en manteknaken. 1e 

Cursuslessen en privaatlessen. 

°Moffin voor diploma 11. V. V. 
Goedkoope avondcursus. 

Mej. j. A. van Goor. 

r. 8Ieijswijistraat 95.  

JAC. BENEDICTUS 

Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert 1880. 

33
PERKEO" 

Reisschrijfmachine. 
Speciaal geschikt vno; 

Dantee-faebrolk. 

Licht en Elegant. 

PRIJS I 125.- 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Wordt gratis up proef geplaatst 

Mevr. Wed. Dr. VAN RIJN, 

is 
zte

o
kten daar luchtwegen, Metheel 

Leentres Ademgymnastiek 
or Aelloha. Bronchitis en andte.. 

en het, wideling ,an Spraak 
gebreken, 

HERVAT HARE LESSEN, 
Columbuestraut 238. 

s teel:oue clag0151.,.. 1'.21-11. 

Maison ME JER, Cuisinier. 
Trompstraat 73 b d Laan van Meerdervoort 

Levering van Dejeuners, Diners en Soupers. 
Koude en Warm• Schotels, welke ook desgewenscht 

aan huis woeden bereid. 
Uitzending van dagelijksche Dieet, van af 80 cents. 

Van af 1 October bestaat gelegenheid voor besloten tafel
alleen voor Dames. 

Aanbevelend, CONST. MEIJER. 
eis beh end enne .tijn smal. olijke keuken., 

\laj>lul cie 

VI I. d/1. ;en,t1 e. 

\ I 1.121-; DI IN. 

Haien de Conus „Aux Elégantes" 

Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye. 

SPÉCIALITÉ DECORSETS 

FOURRURES — ROBES DU SOIR.  

Oestenees Tailleur 
taits sur meeure á partir de fl. 95.— 

Grand Hotel Restaurant „Central 
II 

DEN HAAG. 
Van af a.a. Zaterdag la September, lederen middag 

nao a; tut a; uur 

Mondaine Tango Teat. 
Mae. MAt'D LOLIJS et win dataemir du Restaurant 

PAILLAIRD 

Orohestre PAL): 
Narita. Den eenden Zaterdag us Je opening von de Frame'. 

Opera es vervul/pees iedere. Za~artad -Taan
Suppe... tm II-7 uur. 

Aullevelead. J. ~MG D or. 
• 

M. BLOM JANSEN 

Modes. 
Schenkweg 34. La Haye. 

TEL. 7333. 

E. van Andel 
r h. 3. al. van Dolden 

Weimar:Nat lh, b. d. Solde 

Algemeene Boekhandel. 

Levering van abonnementen 

op alle Binnen- en Buiten-

landsets Dag- en Weekbladen, 

TOIselvilten en Ihdeáladen. 

AIVERTIDITIN•aINWAIL 

113301~41111[EIt. 

Dr N.Irorlaciel!, Heelt- aa ItIteattabtrrt. ,,nabra• H. L 
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VOOR DE ZUINIGtlEi.D! 
Hebt ge nog twintig cent over  in deze 

slechte tijden? Dan kunt ge ze rendabel maken 
door te knopen bei boekje van Martine Wittop 
Koning: d oe voeden wij ons 't goedkoopst 
en t,eh goed? Raadgevingen en inlichtingen 
betreffende de keus, de bereiding en den in-
maak van deugdelijk en smakelijk goedkoop 
voedsel.,  

Een ding begrijp je niet — hoe de Uitgever, 
maatscliwppij_ Elsevier in dezen dijen tijd, 
waarin zelfs het papier schaarsch wordt, nog 
een werkje van dezen omvang kan geven voor 
twintig cent. — En dan slaan nog bovendien 
ingewijden de handen in elkaar over den ijver 
en de werkkracht van de schrijfster die een 
werkje van dezen °invang en deze systematische 
werkwijze in zied korten tijd klaar helft 
gekregen. Korten tijd — ja —. \klant hoe-
wel 't OTIS allen al een eeuwigheid lijkt, 
-deze tijd van hang afwachten, deze sombere 
t ijd, ontdaan van alles wat ons liet leven aan- 

maakt — het heeft toch pas acht weken 
geduurd en volgens enenSehelijke berekening 
stam, we nog slechts aan liet begin ,wede 
kwade dagen. Daarom is het nog best de 
moeite waard, deze praitiselie gids der z.inig-
heid aan te koppen. 

Met een aardig inleidend artikel begint 
Martine Koning haar hoekje. Ze draagt het 
op aan de arme en rijke huisvrouwen heide. 
Ge zult zegge], waarom aan de rij ke? En 
ze geeft er dit antwoord op, Opdat die op 
haar huishoudgeld Eunnen• sparen ten bate der 
arm, want, zegt ze, en ze spatieert Alle s, 
wat

en 
 in deze tijden wordt uitgegeven 

aas overbodige weelde, is geld, dat 
we onttrekken aan hen, die.  armoe 
I ij d e n. 

0 — hier moeten we even tegen opkomen! 
Rijke huisvrouwen, gelooft da t niet! Als ge 
werkelijk rijk. of zelfs maar gegoed zijt, zult 
ge meerdere posten op u e budget vinden, 
waarop ge beter kunt sparen, minder tot 
schade van .  het algemeen, dan op Inc h d i s-
houd gel d! Ge hebt daar allereerst uw post: 
maandelijkseh saldo—wat ge in gewone tijden 
op de Bank zet, voor kapitaalvorming. — Ge 
zult die 'lost belangrijk hebben zien inkrimpen, 
maar verdwenen hoeft die nog lang niet te 
zijn, — Welnu, hier hebt ge 't geld zelfs 
voor 't grijpen — maak eens voor een jaar 
geen kapitaal! Dan zijn daar de posten kleeding, 
aanschaffing van meubelen, uitgaan — ere. en. 
Nu, uitgaan doet ge vanzelf niet, diners geeft 
ge vanzelf niet — wat een som scheelt dat al 
niet, zoo heelemaal van zelf! — Natuurlijk 
treft ge met al die bezuinigingen al slacht-
offers genoeg, maar dat kan nu eenmaal niet 
anders. Echter — indien ge in uw gewone 
hu ishouden gaat bezuinigen, , en zonder 
noodzaak, wat leeft ge dien de kleinen en 
zwakken hij hoopen. - Daar is uie groente. 

Feuilleton. 
31i 

VROUWENREGEERING. 
Naar liet Duitsch van A. ()skie E...k...ANN. 

(Nadruk verboden:. 

Twaalfde hoofdstuk. 

Waar geen klager is, is ook geen rechter. 
Niemand kwam natuurlijk op de gedachte de 
heide duellanten rekenschap te vragen. In eelt 
groot industriedistrict doen zich gansch andere 
verhoudingen voor dan in andere gedeelten 
van Duitsehland. Allee is er afhankelijk va 
de industrie daar. heeft alles rekening mede

n  

te houden en iedereen hoedt er ziele voor, in 
conflict te komen met de toonaangevende 
liersoonlijkheden. 

De Out:lelijke overheid werd wettelijk door 
de industrie onderhouden. I /e villa, waarin 
SpaIding woonde en het herkenhouh behmir. 
den tot de afdeeling van den. gerechuanditeitur 
Leuke, die tegelijkertijd inspecteur valt de 

,Theruiaturken nu. 
Leuke zou zeer vertinuil zijn geweest, alt  

vrouw, en haar man is aan de grenzen — en 
zij kooi toch alleen maar de helft harer klanten 
af, en de kinderen wachten thuis—ge zoudt 
op Iffiar bezuinigen? Daar is de melkboer, 
en hij ziet zijn inkomen schrikkelijk geslonken 
door het gemis aan procenten. — Precies 
eender met den beschuitbakker, die ook bis-
cuits en koekje; bij zich heeft. — Neen, nog 
erger, want deze moet het vaak louter van 
de procenten hebben. En de man van de fruit-
vrouw is zonder werk. — Ge zoudt elén van de 
drie .dienstbaden kunnen missen nu ge niet 
uitgaat, geen visites beengt-of- ontvangt: --
De kinderen bijvoorbeeld zoudt ge nu zelf 
kunnen verzorgen. En daar gaat uw kinder-
meisje op straat, en ze is nummer drie, die 
niet zulk een boodschap thuis komt. 

Neen, neen, rijke huisvrouw, ge. kunt 
natuurlijk het boekje van Machine Koning wel 
knopen en goed Vgebceilten misschien zal 
voor u evenals. voor wie ook het brood 
scbaarsch worden, en dan geeft de schrijfster 
zulk een keur van vervangende gerechten — 
maar handel niet naar de raadgevingen, op de 
eerste bladzijde geschreven. 

Nu iets naders over den praktischen inbond 
van het boek. 

Heel vaak rekent de schrijfster precies den 
prijs der gerechten uit, wat doeltreffend is 
daar ge dan wezenlijk weet, of ge bezuinigt 
of niet. — Ze geeft zeer veel keus in pappen —
tot mijn genoegen trof ik er de Potente uit 
Seharten—Antinks Vreemde t Rerheerschers 
aan — die ga ik bepaald eens probeeren. 

Ook groot is de keus in gerechten, die 
geheel een middagmaal kininen vormen, zooals 
erwten soep — stamppot. 

liet geheele werkje is rijk voorzien van 
opmerkingen en wenken betreffende de voedings-
waarde. 

De manier van beschrijven is nidi eenvoudig 
en klaar, dat de huisvrouw, die haar keuken-
meid heeft moeten afschaffen, er nu wat onge-
wend vr haar fornuis staat, zich er mee moet oo 
voelen veilig als met een vertrouwden gids. 

FISVRO I ^W. 

Losse herinnerinEen uit Jeu Fransen-
Duitschell oorlog van 1870. 

23 September 1011. 

11 elk een Nonvel-A n voor Parijs, I Junuari 
1570! . 

Met den dag klom de nood. Toch bleven 
Par ijs geesten, aan 1 iambetta gelijk, 

wier moed steeg met de vermindering der 
kansen en de uitputting van het volk. Ver-
dwaasden ! Zij vergaderden hier, ze vergaderden 
daar, Ze gebruikten hartstochtelijke woorden, 
beloofden gouden bergen en wilden niets meer 

men er hem opmerkzaam op 111111 gemaakt, 
dat bij zijn chef, bergraad Spalling wegen, 
duelleeren zou moeten dagvaarden. 

Leliske wist er ook niets zekers van. Men 
fluisterde dat er een <hielt was geweest tusschen 
Spelding en kapitein Kersten, den za on van 
den ouden geheimraad en men vertelde elkaar 
even geheimzinnig, dat beiden zwaar gewond 
waren. 

In werkelijkheid had Lothar hevige koorts, 
maar dat geloofde niemand natuurlijk. I ee 
„ingewijden" haalden <le schouders op en zeiden 
dat hij evenmin de koorts had, al, hergraad 
Spalding van zijn paard gevallen wat: Ze 
waren allebei geeswind en verkeerden in I,ens-
getaar. Ook de oorzaak van het duid wist 
men. Juffrouw Wolff war natuurlijk niet Zoo 
disweet geweest, om te zwijgen hetgeen ze 
wist. Zooi kwam men dus te weten, dat mevrouw 
(dover, die in dien tijd afgereisd was, waar-
achijiilijk om alle onaangenaamheden uit den 
weg te gaan, de oorzaak- van den twist was 
geweest. Beide mannen hadden haar bemind 
en zij stonden elkaar »aar het leven. 

liet het duid is het net 100 gesteld als 
Met malokkelen ieder weet, dat het k- 
kelen ourchtvuedig doch ieder doet loet 
op zijn limiet En vindt er niets inneem ola in.  

en niets minder, dan dat geheel Parijs, man-
en, vrouwen, grijsaards, kinderen, zich ver-

eenigen zou tot een uitval, en het Duitsche 
bezettingsleger verjagen. 

Trochu ondernam nog álnmaal een uitval, 
den laatsten — 19 Januari 1871. Het was 
louter om aan de krijgseer te rondoen,. want 
elk denkend wezen kon begrijpen, dat de 
toestand hopeloos was. 

Trochu kwam verslagen terug, beschuldigde 
• de Parijsche Nationale Garde van zich laf-
hartig gedragen te hebben en de Parijzenaars 
besehtilelegdi.n Trochu; van doorzijn-gebrekkige 
maatregelen den heelen toestand te hebben 
veroorzaakt. 

Trochu trad aijkals bevelhebber van de 
stelling Parijs en Generaal Leflo volgde hem 
op. Deze was wijs genoeg, om geen levens 
en ammunitie meer te verspillen aan een 
uitval. ()ok kreeg hij spoedig in de stad zelve 
genoeg te doen. Want de Mobiele Garde kwam 
in openlijk verzet tegen haar officieren. Welk 
een toestand, in Parijs, op het eind dier 
Januarimaand! De Garde plunderde de maga-
zijnen, die de weinige proviand bevatten, 
welke de ongelukkige stad restte en deed ziele 
te goed. En de Duitschers, zeer goed op de 
hoogte van den wanhopigen toestand in de 
stad, bombardeerden steeds heftiger. 

Voor me ligt een ouderwetsche plaat, uit 
die jammerdagen. Een genote Parijsehe familie, 
waarschijnlijk wel de bewoners van een huis, 
aan meerdere gezinnen verhuurd, zijn angstig 
bijeengeschoold in een diepen kelder. Oude 
en jonge mannen en ., kinderen, zelfs 
zuigelingen. — 

Een eerwaardig oud man staat op een ton 
en tracht door het kleine getraliede boogsen-
ster iets naders te weten te komen omtrent 
den stand van zak. buiten. Een vrouw heeft 
in radeloozen angst de armen om zijn heupen 
geslagen. — 

\\elke  dagen! En toch, de Parijselte Mei-
dagen zouden nog erg, wordt.. — 

Doch <le maat raakte vol; Januari, toen. 
er nog voor zes dagen van de allerkarigste 
proviand in Parijs was, ging Jules Pavre, 
die eindelijk den trotschen nek gebogen bad, 
zelf naar het Pruisische hooldkwartier oen 
over de capitulatie van Parijs te onderhou-. 
delen. 

Onverrichter zake keerde hij weer! 
Graaf 13isenarek was te hard geweest. -En 

toen — als een martelaar, wien de duim 
schroeven word. aangezet, moest Parijs liet 
laatste, heftigste bombardement verdragen. 

Tot i den nacht van 20 op 27 Januari 
het onophoudelijke gebulder met den laatsten 
slag van twaalven ophield — voor goed. De 
eapitellatievemrwitarden waren aangenomen. 

Welke die waren , zullen we straks zie.' 
Thans moet eerst verhaald worden van de 

glorieuze veranderingen die voor I biitschland 
plaats hadden gevonden, op Franselion bodem. 

Ook het duel is verboden en straf baar, maar 
het is toch iets zeer ridderlijks en zelfs ,I 
meest hardnekkige tegenstanders van het duel 
zeggen ten slotte: laat de lui' 100.11 begaan. 
als ze elkaar den nek willen breken. Diegenen 
die aan het duel hadden deelgenomen, zwegen 
natuurlijk en voelden het als plicht. de grootst 
mogelijke discretie te betrachte. Van hen 

. was loet, los te krijgen en zelfs wanneer 
iemand onverstandig genoeg was, directe vragen 
aan hen te stellen, antwoordden ze met een 
se looliderophalen. 

Met \Vertier 'ging het niet zoo slecht, als 
men eerst dacht. Hei bleek, dat- hij een schamp-
schot aan den rechterslaap had. 1Velisi.ier, 
was liet hooldbeen geraakt, renner de verwonding 
was niet zoo ernstig, als ze er eerst uitgezien 
had. Bijzonder gunstig was de genezing, die 
hijna zonder enige ontsteking verliep. Ernstig 
was daarentegen de toestand van Eethar 
Kersten. Naar de geruchten, die er liepen, kon 
men elk mrgenLlik zijn einde verwachten. 

Indien Dora naar Saarkirchen terug 11 111. 
gekomen met liedoeling, om daar in de 
nabijheid der gebeurtenissen te zijn 1.11 alle 
berichten ujt de eerste hand te krijgen, dan 
had ze Y.11 deur moeite kunnen sparen. Ze 
was Pi haar -ho in Saarkirelien .avo eenzaam 

Terwijl Frankrijk 1E001 in zijn diere ellende, 
jubelde en ,juirlite 1/Mist-Wand in een nieuw 
geluk. — 

In I SIM had Napoleon het Duitsehe kijk 
vernietigd door de inlijving der levenskrach-
tigste deelen ervan hij Frankrijk. De „Keizer 
van Duitschlande, de Habsburger, had zich 
toen voortaan genoemd Keizer van Oostenrijk. 
Zijn Oostenrijkselie ertlanden had hij tot 
Keizerrijk geproclameerd. En op den Oosten-
rijksiihen troon zette_de l fabsburger dynastie 
haar arm leven vol onheilen en rampen voort. 

- Moest -niet -Keizer Frans zijn eigen ;kater 
in I 5  0 afstaan aan den burgerlijken Corsikaa n! 
Deze zocht juist het Ilabsburgsche bloed, dat 
bloed van bijna legendarisehen adel en ouderdom 
cpour en vieilhr le sien.c 

Toen Napoleon naar Elbe was verbannen 
en men leem van 't wereldtooneel verdwenen 
venende, was de tijd daar, om de kaart van 
Europa; die hij zoozeer ontredderd had, weer 
in orde te brengen. 're Weerwil kwamen de 
afgevaardigden der verschillende lauden, der 
verschillende verdreven of overheerschte konin-
klijke families bijeen. — (let Weerier Congres 
zou weer orde scheppen in Europa, werd 
echter van zijn moeilijke taak afgeroepen door 
Napoleons terugkeer van Elbe. 

Honderd dagen duurde liet tweede Keizerrijk. 
'Poen was de slag, bij Waterloo uitgestreden. 
Napoleon werd naar Shit Helena gevoerd —
en het Weener Congres kon zijn taak her-
vatten. 

Toen nu dat werk Beeindigd was, bestond 
er Een Keizerrijk Oostenrijk, een Noord-
Duitsehe Bond, waarin het Koninkrijk Pruisen 

, een hoofdrol speelde, en Zuid-Dititsehe Staten. 
Doch een staatkundige eenheid Duitsch land, 
zooals men die tot Napoleon gekeild had, 
bestond er niet. 

liet Koninkrijk Pruisen had den oorlog 
met Frankrijk aangevangen. De onrlogsver-

!klaring was gericht geweest door Frankrijk 
laan Pruisen. Echter werd Pruisen bijgestaan 
( door den Noord-Dilitselien Rond en de Zuid, 
Durtsche Staten. 

Al vele jaren had in Duitsehland geleefd 
het verlangen naar de-  herschepping d, Scant-
kundige eenheid Duitschland. En thans. MI 
heel Duitschland als een man was olige-
trokken tegen Frankrijk en als elein 11.1111 
gezegevierd hall, was dat verlangen sterker 
dan ooit. 

De verschillende fluitsclie Staren zonden 
onderhandelaars naar 1110 Pruisisch, hoofd- 
kwartier. — liet ging natillirlijk niet alle- '  
even gemakkelijk en ving. 2 Fr waren be- 
zwaren alli•elri aard i•  overwinnen, da. 
geen enkele

von 
  der Dintsche staten zijo lifizoneli•c• 

rechten wenselete verloren te zien gaan. 
Fit Meieren kwamen de grootste 

heden. Maar ook deze werden overwonnen en 
te midden van lod krngsgescoel, nut 1.1.1.r 
militaire praal mi eerbetoon, tip s ijandelijken 
luidend ja, O1 liet hart van liet vijandelijke 

en Van alles argesneilen, als leerde zo op een  
verholen 

Grind Klister sas eet, op bezoek gmierst 
en ling heel discbug. Over het duid had hij 
1111111/11.1ijk uw, 111.Ell 1/0n1 gesproken. De ge- 
heimraad k nok niet hij ‘i as in het 
sanatorinm hij zijn E0011. tipEen briefje, met 
potlood gesclereven. had hij Dor a inergerleeld - 

„De artsen weten 111E1 .rre. of Lothar 
tijplins beeft. Is dit het gdva

en..
l, ,bon is bet 

10.n-it.-lijk en kan ik liet satratorinin niet 
verlaten en CVE.. In aar het directie-bureau
gaan. 1,0110 Ie, echter de  allergewichtig-te 
stlikkeri zende

n
n, opdat ik ze door kan zien 

en eenge notities er hij schrijven. Naar Saar• 
kireinti kan ik natuurlijk ook niet komen, 
0111 je zelf niet in gevaar te brengen." 

Men kok aan liet schrift sari den ouden 
lieer E11.11 boe th• geheimenissen Item winge-
grepen hadden. 

Selnittelitis naode untuurliil groo-
t. hot, Itan junipan 11'»If te 
brengen, oin zich daar v den 104...1111111 Van 
Spalding op te hoogte stellen. 11ora had haar , 
dit echter 1111.1 4nIkif"liefuitre w oorden. en in 
zmiln opwinding ierluten. dat haar tante 
nabeslag in» kil tiezock afzag. 

blaar zij hield zieks:di telefoto» 'n iio  de 
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land had de plechtigheid der herstelling van 
het Duitsehe Rijk plaats. 

Te Versailles. In de Galerie des Grams. 
kent ge dien- ouden prent ervan I - 
Op 1.,.n kleine verhevenheid staat Koning 

Wil.. van Pruisen , die. Keizer zal zijn 
,an he herstelde Dnitochland. Bilmark, de 
_rome grondvester des Rijks, staat op den 
'Wonen grond en leest het decreet voor. 
liondmn den troon drommen ze allen, de 
oorwo honkvorsen, rondom hem, die 

in voortaan is hun aller Ileer,  , e aller-
nacht:ter K riegsher van het herstelde Duit-
se. Rijk. 

De volmaakte, subitterende overwinning op 
Frankrijk ia Isjor vereende de Duikwis 
landen, verhief liet geslacht I lithenzollern in 

- dc polken. 
Thans- sr rijdt Ihribehland weer tegen Frank-

rijk. Het geslacht der linbenzolleras heeft 
gebloeid . ais zelden een gslacht. -o 

- Vele prinsen van dien stam zijn mede ten 
,krijg. Maar de- overwinning is nog niet be-
haald, en steeds wordt het de harten, die 
Duits..nd lief hebben, banger te moede. — 

Indien I titirochland de nederlaag moet 
lijden — -51712 zat 0:111411 EPIlbértrblii-Véh? 

En wat zal liet lot zijn de- Hohenzollernslt 

Steun-Comité-tentoonstelling. 
flv Kleikemp. 

De kunstenaars verkeeren tegenwoordig in 
de tweeslachtige positie, zelf niets te verdienen-
doch tevens te morden aangezocht van hun 
kunst af te staan ten bate van- anderen, die 
noodlijden. Een oorlog gelijk thans woedt, 
slaat niet alleen gansche bedrijven neer in de 
betrokken rijken zelf, hij vernietigt .or een 
aantal jaren , Met het wezen natuurlijk, 
doch wel gangah den groei en bloei van de 
kunst alom. Fortuinen gaan te gronde; de 
wereldrijkdom krijgt een gevoelig. knak. De 
volkeren van Europa zullen moeite hebben 
op te rijzen na het geduchte meten van hun 
krachten. \jan de productie der aarde is een 
groot deel verloren gegaan, onmiddellijk in 
den oogst door een tekort aan werkkrachten 
vervolgens en door de algeheele stagnatie van 
handel en bedrijf. Voorspellingen worden 
daan dat hooge belastingen slechts den nood 
111 Europa zullen kunnen tegenhouden. Is liet 
dan te verwonderen dat voor luxe in het leven, 
voor de luxe die kunst heet in de eerste 
plaats, weinig neiging meer zal mijn? Toe te 
juichen zijn daarom de plannen van hen die 
steuntentoonstellingen organiseeren om althans-
den levenden .kunstenares den verkoop van 
hun werken eenigszins -  mogelijk te maken. 
Een dergelijke - tentoonstelling wordt een dezer 
dagen in de bovenzaaltjes van den Ilaagschen 
Kunstkring gehouden. De opbrengst der entrees 
zal door het bestuur gestort worden in de 
kas van liet fonds voor de Nederlandsche 
beeldende kunstenaars. Twee groepen van leden 
hebben ingezonden, ti 1. zij, die hun werk 
wenschen te verknopen en zij die hun werk 
afstaan tot steun van eerstgenoemden; hierbij 
mogen wij aanteekenen dat het bestuur voor 
stipte geheimhouding zorgt wat betreft de o 

waartoe een inzender behoort. 
Vindt men dus in dit tijdsbeeld aan den 

renen kant zorg voor de kunstenaars, aan 
den anderen kant valt er voor kunstmin-
nenden weinig te genieten. 'rentoonstellingen 
van belang schijnen ons toe niet in de 
naaste toekomst te liggen. Exploitanten 
voor goed, dus kostbaar werk, zullen Met te . 
vinden zijn. 

Het is dm wel beschouwd een biz.der 
genot in de kunstzalen van K legkamp en 

etihrit's een buitengewoon belangwekkende 
volleere te vinden van oude kuist: oude 
schilderkunst , en karot-nijverheid. liet doel 
van deze tentoonstelling een tentoonstelling 
zonder cdoelo io voorloopig niet aan de ordej 
Itet doel duo , geldt het I laagsehe Steuncomité. 

- - - 
hoogte van Spaidiugs toestand, bovendien 
meldde Introk, geregeld op liet genera:d-
imt,. , het her me Spalling ging en alle 
berittliten luidden gunstig. 

Er was een pleegzuster bij \Vertier, toen 
Id.. cc loer zoo, was , dat hij het bed kan 
\1.1.1,1i1•11. w eck K lint, niet ,tin zijn zijde. 
Dat a as op zichzelf al een verontschuldiging, 
dat hij niet imar Saarkirehen kwatn. 

Den ouden geheimraad had hlimre sedert 
diens terugkeer nog niet gezien. I lij kon hem 
in het sanatorium ook nier gaan bezoeken, 
omdat ce 1,..sinettingsgovaar was. liet was 
kittiger ook gra.d'oon. Zon hij den ouden titan 
hij al oMi verdriet nog vertellen, dat zijn 
zooi. .on vlaag van verstandverhijstering 
bipon een :-winddoge tiaar de andere wereld 
had geltollien1 
- blonrer wist heel goed;  hoe graag de ge-

heimraad \\em., nowItt en hoe hij hein 
kl ad rd.,rgir. 

Ik Enter had zi1ii ob-kro rimol katir den 
1.111 gehrnelit ie: 7,111111.g i1111.kil.. 

liet garot nog toet erg mei Int hopeit 
0,1•111i.-  k‘ „Ine hemelt wi 11.1 nog al- 
door anders dan liet hoofd.- 

..1u hm g...4 hel 11.1 1101101 ....  11.111•12 
Klokte. 

1.tar doe aow hatok path I ie a tod  

Dit wordt ongetwijfeld' gebaat bij een onder-
neming als welke de eigenaren der Kunstzaal 
Klevkamp voor dit -goede doel ondernomen 
hebben. lieeds de catalOgus is liefdadigheid, 
werk , gratis voor het goede doel geleverd 
door de firma's Naamlooze Vennootschap Elsevir 
en door de firma m011 Leer, beide te .ktosterdatn. 
De heer en mevrouw Kleykamp stonden hun 
zelen af, waar tegen een matig entree de 

teo prachllectie is te Kien. De. collectie zelf is 
samengebracht door de verschillende verzame-
lingen van Mevrouw IluyWlen van Katten-
dijke geb. van Breugel Dottglas,.Mevrouve de 
Dourtirière I,. loondon geb. de Stams, Mevr. 
Schimmelpenninck geb. van Haerana de With, 

-Mevr. de DouairiCre A. Snouck Hurgronje geb. 
Bareel, den heer .1. A. Frederiks, den heer 
A. 0. van Kerkwijk, Jonkheer Mr. A. G. 
Schimmelpenninek , den heer P. H. lt Baron 
de Ifineth Jonkheer Mr. Victor 

.Stuers mi Jonkheer D. H. C. A. van 
Svitesteyn. 

Een vluchtige _inzage van' deze namen is 
,voldoende om te weten , dat van het merk-
waardigste bijeen kan zijn gebracht. De 
umscrinowoning .chr. Mr. Victor de Stoers 
moeideitige-Farer schoonst "wtriolversieringen 
missen. nu hier zijn overgebracht de portretten 
van Terborch, van rabritius, van Rembrandt. 
En nu spreken wij nog niet van het uiterst 
merkwaardige doek waarin Jan Steen en Jan 
val] (i0yen hebben samengewerkt en dat de 
groot,. paardenmarkt te Rijswijk voorstelt. 
Jacob van Ilnisclaelo Gezicht op Haarlem 
hangt hier aan Ben wand; drie verrukkelijke 
Moto's vormen een groep. liet is alles eigendom 
van Jhr. de Stoere. Voorts herinneren we ons 
uit de schilderijenverzameling van dezen een 
damespértret van lievnolds, een stilleven van 
kletsu, een Flora van de Lairesse, een boeren-
binnenhuis van Bega, een vrouwtje in haar 
keuken van Brekelenkam. Het is nadat wij 
beloven nader op al het hier tentoongestelde 
terug te komen, dat wij nog in dit korte 
overzicht wijzen op een merkwaardig stuk 
email, 't welk naar Albrecht Dilrer,  , de 
kruisiging en kruisafneming schets. 

Vermelden wij aan tialtar van deze voor-
loopige opwekking de namen van hen die zich 
tot een commissie van aanbeveling hebben 
gevormd. 

Het zijn Mevrouw Baronnesse Toets van 
.kmerongen geb. Viruly, Mevrouw Baronnesse 
Sirtema van Grovestins geb. Baronnesse van 
Hardenbroek 0  Jonkvr. II. A. van Hogendorp, 
Mevrouw van Karnebeek geb Baronnesse kan 
Wassenaer,  , Mevrouw 1,. London geb. Engtes, 
Jonkvrouw Lita de Ranitz, Mevrouw Repelaer 
van Driel geb. van Tets, Mevrouw van Riemt,-
dijk geb. London, Mevrouw C. Vlielander Hein 
geb. Couperus, Mevrouw van Wrede geb. 
Baronnese van Schimmelpenninck v. d. Oye, 
Luitenant -Generaal W. Koolemans 
Beijnen , Voorzitter van het Haagscha Steun-
Comité 1914, de heer Willy Martens, de 
heer Dr. M. P. Rooseboom , de heer H. de 
Wilde, Vice-Voorzitter van het Haagsche 
Steun-Comité 1914 en Baronesse Sweerts de 
Landas Wyborgh. 
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DE KATHEDRAAL VAN 
. REEKS. 

I Iet is nog altijd niet nauwkeurig bekend, 
in hoeverre liet kostelijk historisch bouwwerk, 
dat door het woeste oorlogsgeweld geteisterd 
werd, gespaard bleef en of het vernietigde nog 
te herstellen blijkt, doch langzamerhand komen 

is nog altijd niet dicht. De kogel heeft een 
behoorlijk. „schram" genaakt.  Menigmaal 
komt liet me voor, alsof alle schroeven daar 
boven los zitten." 

„Ze zullen wel weer vast gaan zitten", 
troostte graaf K linter. ,,Rust houden — en 
niet te gauw weer aan 't werk gaan ()p het 
.1 Lotions-werk is de dwarsgang gisteren klaar-
gekomen 

Mandli
, 

 ck heeft het me verteld, opdat ik 
liet je zon kunnen ineedeelen. Het is alles 
goed in orde. We willen hopen, dat nu verder 
ook alles maar goed gaat." 

„Het verwondert me, dat liet gerecht er 
zich nog niet mee bemoeid heeft", zei a Vertier. 
„Ik kon dan zeker zijn van een paar maanden 
rust." 

„Zoo erg kan de mak niet harpen'', sprak 
K linten Jij bent uitgedaagd geworden. Kapitein 
Kersten kunn1n ze ook Mets ;naken, zelfs al 
wordt hij 110g heelreaal heter, wam hij heeft 
zonder twijfel gehandeld in e1.11 toestand van 
ontoerekenbaarheid. De zwaarste straf, die je 
kunt ]  krijgen, in twee maanden vestingstraf 
en die kan je bier of daar als vacant°. door- 
brengen renslotte is dat geen zaak, aar je 
eer uwe gotintatid is." 

„staat het zoo •ireInt niet Kersten I" 
doctoren halen han -,honden tut en  

Die torens zelf, hoe slank, hoe ragfijn zijn ze 
opgebouwd, tot hun hoogte van ruim si meter. 
De torenspitsen ontbraken. Reeds in de 151' 
eeuw werden ze vernield door een brand. 

De gansche gevel is rijk versierd met beelden, 
grootendeels vernield of hoofdeloos! Er 

waren -er 5300. 
En inwendig — wat een rijkdom en pracht, 

wat een antieke schatten bevinden zich daar! 
Het gothieke altaar, rijk verguld, de beelden, 
die ook daar ter versiering zijn aangebracht, 
de kerkglazen, alles dataarend uit de 1a° 
eeuw, thet maakt alles een wonderen indruk 
van verheven pracht en rustige waardig-
heid. Want dit heeft deze kathedraal met 
de andere gothische pracht-bouwwerken ge-
meen de, trots de vele versieringen, sprekende 
rustigheid. 

In die overweldigende 'omgeving werden 
sinds eeuwen Frankrijks koningen gekroond. 
Enkelen uitgezonderd, kwamen alle vorsten 
daar om de kroon te ontvangen; tot Lodewijk 
NVI toe. 

Zal Frankrijk dit grootsch monument zijner 
historie moeten missen, of is er nog een 
kans, dat 'deskundige handen, geleid door de 
vurige begeerte dit vernielingswerk ongedaan 
te maken, de geleden schade zullen kunnen 
herstellen 

- De laatste berichten, die ons geworden, geven 
wel meer hoop daarop., dan eerst het geval 
was. Volgens Wand Price, de correspondent 
van Evening Negs en Daily Mail, heeft in-
wendig het schip het meest geleden. I let schijnt 
dat de beroemde gobelins en heerlijke mis- 
ha in veiligheid konden word. ge- 
bracht, evenals de schat van de kathedraal, 
een kostelijke hoeveelheid schoonheid en 
rijkdom. 

De glazen zijn voor een deel gespaard • ge-
bleven, doch de klokketoren is ingevallen en 
de klokkern zijn gesmolten. De beelden zijn 
voor een deel zonder hoofd, andere zijn heeleo 
maal stuk. Toch schijnt het dezen corres-
pondent toe, dat herstel mogelijk is. Waar de 

- ------- -------- --- 
dat is altijd een alecht teeken. Wat hein eigen-
lijk asheep, weet men niet. Ilij heeft hooge 
koorts, waartegen geen enkel medicament helpt 
en het is de vraag, of zijn (mrt, dat door 
de vorige aanvallen erg is verzwakt,' liet wel 
uit zal houden. Tweemaal is hij reeds opge-
geven en telkens kwam er dan weer een lichte 
verbetering." 

„Ik hoop van ganscher harte, dat bil beter 
wordt, al was her alleen maar om zijn vader", 
sprak Werner. 

Gewoonlijk verliet Klinkt eerst 's avonds 
Iaat zijn vriend, om .ar huis te rijden en 
daar fok diep in den nacht te zitten werken 
om de schade van de uren, die hij bij zijn 
vriend had doorgebracht, in te halen. 

Als Werner in den spiegel keek, kwam hij 
steeds tot de conclusie, dat hij er zeer bleek 
ontzag. Hij had enorm veel bloed verloren en 
de kogel had bijna .thet scheelde geen e.enti-
meter, de amine slagader in den slaap, de 
imogenaamde temporalia geraakt. 

Aan den rechter kant was er een twee 
vingers betaalt geul in zijn haren , die men 
pas bemerkte, toen het -  verband afgenomen 
werd. 

is• dokter kwant dakwlijka en eiken maal 
als hij het verband vernietiatle, verk 'dank 
hij, dat lid zeer tevreden was toer de genesing.  

laatste berichten reeds gunstiger luidden dan 
dim welke ons hij den aanvang van den ramp 
bereikten, mogen toe mis misschien nog met 
de hoop vleien, dat nieuwe tijdingen nog 
gunstiger licht zullen verspreiden. 

Een Fransehe vrouw aan 
een Dultsche. 

De Echo de Paris is er liet eerst - mee aan 
gekomen — met dien brief van een Framehe 
aan een Duikscha in deze verschrikkelijke 
tijden. De Nieuwe Rotterdammer brengt hem 
onder de oogen van het liollandsche publiek. 
Vreemd genoeg hebben beide bladen de kant-
teekening erop nagelaten, die ons uit de pen 
vloog, toen -we het bericht zotten. 

De Fransche schrijver verzekert, dat men 
hier met en echt st. .te do. heeft. Hij 
aan zelfs vleten, hoe de vrouw heette, die 
Item schreef, en zij, die 'in ontvangen moest. 

,,Best mogelijk. Maar dat hij-dan Met wrevelig 
is 'geworden om de oudbakkenheid van liet 
idée. Dat hij clan getoornd heeft op de 
vrouw, die in tijden PIS deze im mi tutu e wil-
levegen. 

1 Vat hebben we ze sa nachtend opgedreund, 
de 

'r
entonige strofen van Copia,  , toen we 

zestien, zeventien jaren waren! Wat hebben 
we kace gedweept, en er bladzijden lang van 
van buiten geleerd. De Fransche jonge meisjes 
zal liet „Joch wel net zoo gegaan zijn, minstens 
net gun, en ze zullen wel allemaal kunnen 
drootnen het: 

Dèsque ion fianed fat pasti poer la guerre 
Sans lasmes dans les v.v ni désespoir vulgaire 
Damt de Grandfief,  , la noble et pure enfant 
Revetit les habits avoit au convent. 

Enfin, dan krijgt oe een gewonde te ver-
plegen, een Duitscher — 't is in 1070, en 
die heeft haar Roger met een sabelstoot, van 
achter gegeven , afgemaakt. De Duitseher is 
doodslijk zwak. Zijn leven hangt af van de 
drank, die Irene hem elk kwartier geven 
moet. De sluipmoord dien hij heeft bedreven, 
ligt hem zwaar op de ziel. blij biecht Irene 
zijne zonde en vraagt haar het medaillon, dat 
de stervende hem toereikte, om liet, zoo 
mogelijk, aan de bruid, die liet schonk, terug 
te geven—in zijn plaats nu te bezorgen. 

- - - - 
Werner wist wel, welke geruchten er over 

hem in omloop waren, wat het duel betrof. 
Hij wist, dat de algemene opinie was , dat 
hij en kapitein Kersten elkaars mededingers. 
waren bij mevrouw Glover. 
Tij vermoedde , dat deze geruchten ock 

Doen zouden bereiken. Iloe zou zij daarover 
denken? 

lij kon echter absoluut niets doen, om haar 
de ware toedracht der zaak te doen kennen. 
Als er verder niets tusschen hen beiden was 
geweest, en zij slet-hts tegenover elkaarattouden 
als meesteres en ondergeschikte, zou haar de 
heek duel-historie niet aangaan graaf Klinter 
kou hij onmogelijk verzoeken, welke verklarin-
gen dan ook te geven, want dan zou hij hem 
moeten toevertrouwen, dat Dora hem geens-
zins onverschillig liet en dat er hem veel aaik 
gelegen was, dat zij juiste inlichtingen over 
het voorgevallene kreeg. Het viel Item op, 
dat Dora geen enkele munt persoonlijk, al 
wao liet maar per telefoon, naar zijn toestand 
gernforineenl had: altijd was het mevrouw 
Schottelons genera, 

Toch mocht hij zich daarover niet beklagen. 
Als bora voorzichtig kras tegenover hen, had 
hij dit 'intimi( le wijten door zijn domme 
poging tot toenadering  

,brei ook niets, ron itit haar een... 

er ultgebreidek berichten over 
de ramp, die de oude kronings-
stad trof. Het werd reeds elders 
gezegd: bij dit onheil ver-
geleken, wart de beschieting 
van Meehelens kathedraal nog 
maar kinderspel, bij dit ver-
lies aan kunst en historie kun-
nen Lenven's vernielde bouw-
werken niet halen. Want met 
deze, kerk zou een der meest 
grootscha gedenkteekenen uit 
Frankrijks geschiedenis ver-
dwijnen, zou een der fraaiste 
kunst-monumenten der wereld 
vallen. 

Met de kathedralen van 
.ktniens en Chartres en de 
Parijsche Notre-Dame vormt k_ 
van Reins liet viertal hoog-
gothisehe kerken van Frankrijk. 

Zij G even fraai, zoo niet 
fraaier dan le beroemde Nntre-
Dame, wijl alles in zoo uit-
muntender staat was gebleven. 
Bovendien. bezit zij era beet-
denSehat, vat) binnen en van 
buiten, die wijd en zijd be-
roemd is. 

lloe buitengewoon het is, 
dat al dit schoons zoo prachtig 
behouden bleef, blijkt, als we. 
vernemen, dat dit geweldig 
bouwwerk dateert van af het 
begin der 13' eeuw. - 

De hoofdkerk, die Bents 
bl. dien tijd bezat, was door 
brand vernield en ter ver-
vanging daarvan begon men 
aan •den bouw der tegenwoor- oe Kathedraal va avtawzrats oio c. o. 
dige kathedraal. Niet geheel Ia^ n. 
achtereen werd de bouw voltooid. In liet 
laatst der 13' eeuw werd de voorgevel ont-
worpen en eerst tegendget eind der 14' eeuw 
was het kostelijk gebouw gereed. 

De klokken, die in den 1111 vernielden klokke-
toren hingen, werden er in 1750 ingebracht. 
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Het is Irenes medaillon.— Volgt de Melestrijd 
van Irene dien nacht. Zal ze den Duitscher 

het leven redden.? (  Of moet ze hem laten 
sterven, opdat er daar ginder eene treuren 
zal, als zij nuI Irene's betere natuur over-
wint, — Ze reikt den Duitseher elk kwartier 
den drank, en hij zal in leven blijven. 

Mais le matin — Irene avait les eheveux 
likmes. 

Herinnert ge 't V nu? 
En als wij Hollandsche meisjes en vrouwen' 

dat nu allemaal zoo kennen of gekend hebben,, 
dot ond-Modische ver1s, dan rijst tooin in 
om hart op 'tegen die Fransche vrouw, die het -
;lik- wel zal kennen; (trouwens de overeen-
komst is toch Ook te groot, dan dat hier 
toeval in het • spel zou zijn) en die dorst 
schrijven, 

)31 v r — 

Uw zoon ligt zwaar gekwetst in het hospitaal 
te Das. Slechts met de uiterste, toegewijde 
zorg kan hij gered worden en van mij, die 
in deze oorlogsdagen gekwetsten help verplegen, 
hangt het leven van uw kind af. Gedurende 
de lange nachtwaken, die ik, wegens zijn 
ernstigen toestand, aan zijn bed doorbreng, 
kwelt mij een vreeselijke gedachte. Mijn eigen 
zoon was op 'het slagveld licht gewond en hij 
is op laf hartige wijze niet een revolverschot 
door een landgenoot van n, door uw zoon 
misschien wel, afgemaakt. Ik ben geen heilige, 
ik kan wraak nemen. Van avond zal een 
morphine-inspuiting gerechtigheid doen en nu 
zend ik u liet laatste vaarwel van uw kind. 

Honorairverpleegster van het 
Ronde Kruin. 

P.S. Mevrouw, uw zoon is gered en zal 
n over twee weken teruggegeven worden. Ik 

heb n één minuut de ontroostbare uren willen 
laten doorleven , die voortaan mijn heele leven 
zullen zijn. Vit mijn hart van Fransche vrouw 
heb ik het geloof in God en het medelijden 
geput, dat uw ras , helaas niet kent.,  

\ Vat de kantteekening was, die ons uit de 
pen non vliegen:- Oudbakken! 

En mecht alles toch toeval zijn, en die 
honoraire verpleegster de oude historie en het 
oude vers van Irene de Grondlief niet kennen, 
dan hebben we twee woorden neer te zetten 

Smakeloos! Wreed! 
En die meneer van de Echo de Paris schijnt 

het nog vermeld te hebben om het mooie ervan! 

UIT ANDERE ZEEBADPLAATSEN. 
Waarom kininen ze nu toch niet op Sche-

veningen zoo gezellig zijn en doen als op 
andere badplaatsen! Femina heeft zijn Au-
gustus-nummer geheel aan de zee gewijd en 
brengt tafereelen van Eransch badplaatsleven. 

Dat is pas zeeplezier! 
Eerst ézonnen é de baders en baadster, zich 

gehuld in hun badmantels. Welk een levendige, 
kleurrijke tafereelen geeft dat! Maar ook welk 
een dolgezellige gewoonte, en hoe kostelijk 
voor het lichaam. 

Dan gaan ze allemaal tegelijk in zee. \ Vat 
de aardigheid van alles verhoogt — 't zijn 
toch ook de mooie, zorgvuldige badtoiletten, 
men mag nu om het idée van een verzorgd 

zooveel lachen als men wil. 
De '~ters zijn in twee kampen verdeeld: 

Die van het losse badpak en die van het 
nauwsluitende. 

Zij met de losse pakken — och arme, 't zijn 
de dikkeitjes, al zeggen ze preutech, dat ze 
niet in zoo. aangesloten maillot zouden 
willen verschijnen! 

De jonge vrouwen met de onberispelijke 
figuren trekken de maillot aan, hoe ook haar 
oninderliedeelde zusters er den neus over op-
trekken. Op de foto's van Femina komen 
enkele prachtige figuren voor, waarvan de 
maillot geteekend is als met schubben van 
een visch, — een moderne zeemeermin! 

In het water wacht ook al heel wat meer 
divertissement dan op Scheveningen. Een der 
eigenaardigste badsportbedrijven is zeker wel 
het volgende: 

heid te geraken; ze vermeed zelfs haar gewone 
rijtoeren. Ilij haar gemoedstoestand was het 
haar pijnlijk, inenschen te ontmoeten. Ze was 
zoo uit haar evenwicht geraakt, dat het haar 
toescheen, dat ieder niet.. het aan haar ge-
ziekt zou kunnen aflezen, dat zij een zottin 

as geweest, om van iemand te houden, die 
Jaar versmaadde. 

Haast drie weken was Dora nu thuis e/1 
had in dien tijd alleen eenige wandelingen 
in het -park van Saarkirchen gemaakt. Liefst 
ging zij alleen. 'Ie vreesde de opmerkingen 
van haar tante, die opzettelijk of misschien 
ook zonder bedoeling, altijd iets onaangenaams, 
kweteends of pijnlijke voor haar inhielden en 
smartelijke gewaarwordingen in haar Opwekten. 
Ze ging op haar wandelingen altijd tot aan 
de grens aan de westzijde van. liet park. 
Dan keek ze naar liet herkenbosehje. Achter 
dat berkenho•chie lag een villa en daarin 
bevond ziek een zieke. Daar was de man, dien 
rij haatte. .lu, ze WI. overtuigd, dat ze hem 
weer haatte, int hij Met meer in levensgevaar 
vorkeerde. 

Ze haatte 111.111, e, zoekt naar een uitdruk-
king vaar haar gevoelens en toch bleef ze 
<rijgen: Dikwijls was liet haar, •Is zou ze 
stikken. 7e' mokte naar tets, wat uitdrukking 
ani kunnen grVril aan de drs.. ka• haar 

Een snelvarend motorbootje heeft aan een 
Hink touw een vlotje achter zich aan, waarvan 
weer touwen afhangen in zee. Een badend 
paar gaat op het vlotje staan en voort suist 
het motorbootje door de golven. 

Het vlotje schommelt' mee in de branding, 
en. de opvarenden hebben de grootste moeite 
om op -de been te blijven. Edoch, is dat hun 
doel en hun trots. Heeft_ het vlotje hen afge-
worpen, ze grijpen een der' trouwen en werken 
er zich weer op. Groote hilariteit, als dat 
niet Inkt en de motorboot zonder tn armen 
bader verder stoomt! 

Deze liefhebberij heet idanking, en dat 
woord 'hebben  ze toch bepaald weer van .  ons 
geleerd, al zullen de Eranschen 't voor Eng.elsch 
houden. 

Na 't bad komt liet hollen naar de -  liefst 
ver van zee staande koetsjes — daarvan Wordt. 
men weer door en door warm, mocht Hien 
koud geworden zijn. En nu 't afdrogen en 
verkleeden, en dan de lange, lange dolce-far-
m ente na 't bad. 

Madame Réjane vertelt van het eigenaardig 
badleven aan de. Lido,. de eilanden voor de 
Venitiaansche kust. Elke familie heeft daar 
zijn Yabane, zijn linnen tent. Daar brengt trien 
den ganschen dag door, in badcostuum en 
badmantel, de kleine kindertjes geheel naakt 
—'s middags drinkt men er thee en 's avonds 
speelt men er bridge. — En verder luiert 
men er en bedwelmt zich aan zeelucht en 
zonneschijn. 

Femina heeft weer eens aan enkele bekende 
Fransche vrouwen gevraagd, hoe ze de zee 
vonden. Een intervieuw over de zee aldus! 
De ook bij ons wel gelezen Lucie Delarue 
Mardrus drukt. haar gedachten uit in een 
hartstochtelijk vers, mooier en beduidender, 
dan een roman, die we eens van haar mochten 
lezen. 

Enkele doen natuurlijk weer aaanstellerig. 
Madame Comtesse de Noailles, waar we 't al 
meer over mochten hebben, antwoordt op de 
vraag, hoe ze over de zee denkt, dat ze liet 
Lac. Léman (meer van (tent-vr mooier vindt. 
Voort,1 laat ze zich portretteevee, gezeten voor 
de zullen van een J unonisdluyr--félpel op 
eicilic en zegt,. dat ze van daaruit wel von 
de zee genoot. 

Madame Myriam Harry, een snel opgekomen 
schrijfster van Oostersche afkomst, dweept naar 
ze zegt met de PaIestijnsche en Afrikaansche 
stranden en staat een foto af van een geliefd 
pfEkTe, hetgeen ons een zeer troosteloos oord 
lijkt, verlaten in den zonnebrand. 

Een praktisch gebruik van de auto maken 
Fransche verwende dametjes op de badplaatsen. 

Vanuit haar villa laten ze zich in bad-
kostuum tot aan 't water rijden. en na haar 
bad hullen ze zich in een badmantel en 
voltooien haar toilet thuis. 

Moderne heldinnen. 
Meer dan het verhaal van die twee Russische 

kolonelsdochters, die in uniform naar het front 
zijn getrokken, treffen ons de aanteekeningen 
in de kranten over de volgende heldinnen. 

De correspondent van de Nieuwe Rotter-
dammer spreekt van het lafhartige gedrag van 
vele Fransche burgemeesters uit het a!!oorden, 
die bij de nadering der Duitschers niets beters 
wisten te doen dan zoo gauw mogelijk aan 
den haal te gaan en hun gemeentenaren aan 
te raden eveneens te ontvluchten, waardoor 
ze de verwarring en desorganisatie schrik-
barend vermeerderden, en_ velen hun verderf 
tegemoet joegen. Op enkele plaatsen gelukte 
het een krachtige figuur de bevolking tot 
blijven en tot kalmte aan te manen, en in 
Sois,sons, dat volgens de laatste krantenbe-
richten nog gespaard is , moet het een vrouw 
geweest zijn, die zoo dapper en in dit geval 
met zoo goed succes, optrad. 

In twee regels was de correspondent klaar 
met de vermelding van het feit, en we hadden 
er zoo gaarne meer van geweten! Mocht hij 
er tooit weer op terug komen , dan zullen we 
onze lezeressen op de hoogte houden. Roerend 
is het verhaal van de dertienjarige Rose 
Zenock , een Pools. meisje, dat in den slag 

nacht en dag bezig hielden. Het gebouw van 
de meisjesschool was bijna voltooid, Dom 
moest nu beslissen, hoe de indeeling zon zijn 
voor de verschillende onderafdeelingen. De 
architect drong er op aan, dat Dora zelf zou 
komen kijken. Het directie-bureau had dit aan 
Dom meegedeeld en op een middag besloot 
deze eindelijk, er met haar tante heen te 
rijden. Ze bleef er een uur en trof verschil-
lende schikkingen. Het leidde haar eenigszins 
van haar onaangenamen gedachtengang af. 
Daarna reed zij van Dorotheenhof naar (lasburg. 

Toen ze dichtbij de villa kwamen, waar 
Spalding woonde, zag ze van den tegenover.. 
gestelden kant een automobiel komen , die 
naar de villa reed en daar stilhield. Duidelijk 
zag ze in liet voorbijrijden, dat mevrouw 
</lover en Klister uitstapten en liet huis 
binnengingen. • 

„Heb je liet gezien?" zei haar tante, toen 
ze verder gingen. „Mevrouw G lover bezoekt 
haar ridder! Nu, liet wordt tijd, dat ze zich 
om hem bekommert. Als ik er toch maar wijs 
uit kon wonlen, melken rol graaf k linten in 
deze zaak speelt. Ik dacht vroeger altijd, dat 
hij zelf nowite man- Mei rouw Glover deed". 

(ton antwoordde niet en dit prikkelde haar 
tante bit nieuws- OpilleTklágYll en wat lome. 
aardiger den dos vorige. la- gni aarlijke episode  

bij Rawa Roe-ska de gewonden in de vuurlijn 
yen water ging voorzien. Ze zette haar held-
haftig werk voort, tot-  een granaatsplinter haar 
in een been trof, en zij met een transport 
gewonden mee naar Wenen vervoerd werd. 
Onderweg moest het been afgezet morden! 

Keizer Erans•Jozerheeft haar een bijzondere 
onderscheiding toegekend. Wie weet, wat de 
(''naar met zijn koloneledochter daast — maar 
we gunnen- dat hei kleine barmhartige Poolsje 
veel meer dan die bravour-heldinnen! 

Een vrouwelijk soldaat! • 
Schijnen de tijden van voorheen zich steeds 

niet te herhalen? 
Is niet elke bladzijde van „Die Walden nioderé 

yen -getrouwe copie—van wat er ook nu eiken 
dag, elk uur op het afschuwelijk oorlogsveld 

oorvalt1J 
Ook Napoleons tijd schijnt teruggekeerd. 
Regula Engel, de moedige amazone, die 

zoo heldhaftig onder 's keizers banier streed , 
heeft een navolgster gevonden in Etigénie S, 
een Fransche waschorouw van 2s jaar, die. 
een &naven-uniform met den troep meemar-
cheerde en den slag bij Meeuw meemaakte. 
Haar uithoudingsvermogen was niet ged., 
vijftig kilometer legde ie in korten tijd af. 
Met ware doodsverachting vocht ze mee, tot-
dat ze gewond werd en het bij het verbinden 
uitkwam, dat ze een vrouw was. — Een 
onderscheid tusschen toen en nu is het vervolg 
van het verhaal. Frau Regula bleef meevechten, 
maakte zelfs alle veldslagen mee van de grande 
armee — Eugénie werd naar huis gestuurd, 
nadat de commandant haar zijn bewondering 
betuigd had voor haar moedig gedrag, 

liet is beter zoo! 

MOESJ ES. 
Men heeft ze weer in dtik mode willen 

brengen, de moesjes, pleistertjes ter versiering 
van het gelaat. Een enkele excentrieke demi-
mondaine heeft er mee gepronkt op haar ge-
zicht en zelfs op haar decolleté— maar daarbij 
is 't gebleven. De dwaasheid der modepoppen 
heeft dan toch nog grenzen! 

Toen heeft men de moesjes trachten over 
te brengen op de voiles. Op een fijn effen 
weefsel verscheen op de meest onverwachte 
plaatsen een donkere plek, soms in den vorm 
van het oorspronkelijke moesje, rond dus, 
soms in allerlei grillige vormen. (tok deze 
mode heeft geen vasten voet gekregen. Neen, 
de tijd der moesjes schijnt wel degelijk voorbij 
te zijn. 

Toch heeft die zeer lang geduurd. 
In het begin van de 17" eeuw begonnen 

de toenmalige Fransche toonaangeefsters der 
mode ermee, en op het einde der achttiende 
eenw was het moesjesplakken nog in vollen 
gang. 

Eén enkel moesje, aangebracht terzijde van 
den mond, daar, waar de huid van blank tot 
blozend overging, mag wel aardig gestaan 
hebben. Een overdaad van moesjes echter zal 
te veel aan een gewond en verbonden gezicht 
hebben doen denken, of, zooals de achttiende-
eenwsche dichter Rotgans zegt :  

Aan een krentenkoek. 
De troni dicht gesmeerd met moesjes klein 

en groot 
Gelijkt een krentenkoek". 

De moesjes verloren eenige jaren voor hun 
verdwijnen hun oorspronkelijker, ronden vorm 
en weiden miniatuur-silhouetjes. Toen is toch 
zeker wel de laatste rest van hun bekoorlijkheid 
verdwenen! Ze gingen voorstellen Venus met 
Cupido, of Appollo of wat men verder op 
mythologisch gebied aan fraais kon uitdenken. 

En de achttiende eeuw kon hiel wat be-
denken op mythologisch gebied! 

Vooral de é  Haagselie Prookepinkené (hoe 
vindt ge dit achttiendeyeuxache oord.?)w 
moeten ziek al heel erg bezondigd hebben 
aan het dragen van moesjes. 

Wie onder geerfde kleinigheden een zilveren 
dmosje mocht hebben, als een peperbus, maar 

met Spalling was overwonnen til./ de in-
trigante vrouw wilde toch nog eens haar 
ergernis aan Horn koelen. Daarom ging ze 
onbevangen voort( „De bruiloft zal nu wel 
niet lang meer op zich laten Wadden. Ze zal 
waarschijnlijk op een schitterende wijze gevierd 
warden en .k wij beiden zullen er niet van 
af kunnen, daar te verschijnen. Ik denk niet 
dat de bergraad ito je dienst zal blijven. 
Mevrouw Glover aal geen ondergeschikte van 
jou huwen. Maar in elk geval is hij toch no 
je dienst geweest en daarom ben je verplicht 
op liet trouwleest te verschijnen. :Misschien 
ook stoort hij zich nergens aan en blijft hij 
directeur-generaal. Dan moet je zeker aan de 
feestelijkheden deelnemen. Je kunt je er niet 
aan • onttrekken J de otnènschen zouden dénken 
dost je jaloersch was. Mij is ne reeds de 
gedachte pijnlijk, dat wij de beminnelijke 
gasten moeten sjoelen op de bruiloft van 
Spolding. Het is altijd losel vervelend , als 
<le meesteres congetrootsx'd is en inen huwt een 
ander. Het gaat dril 1111.11,1.11ell wel  sart na 

maar toch erve  z,j  
v ragen zij ziek sf asroos heeft hij toch 
de meestere, nart laar vele geld niet (genomen 
„Nu ja," zeeg. dan <Ie menschen , „hm os 
oloo liefde: de ander, Iteriel limit Ismer." Maar 
er <OM mok Istonordijno noen/when. olie zeggot 

AMERIKAANSCHE RECLAMEKUNST. 
„Reclame' schijnt toch maar liet  ernig en 

afdoend middel te zijn tom de coneurentie te 
er slaan e.n succes in de wereld te hebben. 

Zij, die dit het eerst hebben ingezien en 
niet een vaak verbluffende' virtuositeit loet 
reclame-instrument weten te bespelen zijn de 
bewoiners der (nieuwe wereld. 

Amerika, algemeen als ,het land der reclame" 
bekend, geeft ons steeds weer staaltjes van 
vindingrijkheid, vernuft, van originaliteit op 
dat gebied, die waarlijk verbluttend zijn. En 
waar ze niet uitmunten door een dezer eigen-
schappen, tooneen ze vaak een gratlineerde 
brutaliteit, die bewijst, hoe naif toch eigenlijk 
het genote publiek is, dat zich door zulke 
humbug bij den neus laat nemen 

Niet onaardig is het, bij alle bekende 
reclame verhalen van tegenwoordige kunste-
naars in het dollarland, ecnige staaltje, van 
geweldige reclamezucht uit vroeger jaren te 
memoreer.. 

Het feit, dat de reclame in andere landen 
nog niet zoon hoogs vlucht nam, schijnt er 
weinig toe gedaan te hebben; reeds toen scheen 
de Amerikaan er bijgesleurd te moeten worden 
niet allerlei geweldige middelen. 

Een bekend Hollandsch violist uit vroeger 
dagen, die ging comerteeren in de Vereenigde 
Staten, en de meest serieuze bedoelingen had, 
zag deze totaal genegeerd door zijn impresario, 
de bekende Vilma., die alle aanplakbilletten 
liet verwaardigen met een portret van hem, 
op zijn hoofd staande en zoo zijn instrument 
bespelend, Vergeefs protesteerde hij: 1"Ilmann 
maakte zich er af met de bewering, dat de 
aanplakket het verkeerd had opgehangen. 

I Iet publiek was zeer teleurgesteld toen hij 
als een gewoon sterveling op zijn been. 
binnenkwaM en hij had een zwaren dobber 
OM met 1

.,
11,1 kunst goed te maken , wat hij 

aan knuste makerij te kort schoot. 
Diezelfde Vilmann arrangeerde voor het 

geblaseerde publiek een uitvoering van een 
militaire marsch, waarbij een dubbel orkest 
.speelde, twintig pianisten het hunne tot het 
lawaai bijdriaegen en aan het slot kanongebulder 
het effect nog verhoogde. 

Indien mogelijk werd I'llnian nog over-
troffen door de fameuse liarnutn, die de meest 
fantastische dingen bedacht, om liet publiek 
te lokken. 

I let meest krasse product van zijn reclame-
talent leverde Inj bij de verschijning van 
Jenny Izind , de beroemde Zeedsche zang,eres , 
in Amerika, met wie hij een zeer duur contract 
had afgesloten. 

Behalve door haar buitengewone zang mos 
Jenny Lind bekend oin haai weldadigheid en 
hulpvaardigheid. En ziet , deze haar voorar= 
gegane romp bevestigde ze reeds hij haar eerste 
verschijnen. lbj de aankomst van de boot, 
die haar van Europa naar New-Vork had 
gebracht, had zich een talrijke menschen-
menigte aan de aanlegplaats verzameld. Een 

„Die heeft hij niet genomen, trots haar vele 
geld dieneemt iemand niet licht". Ztm 
Zullen de in schen praten". 

„Dat geloof ik niet," zei Doom }dot/Ming 
zeer scherp. „Zool boomardig zijn de n-ns/doen • 
niet". 

„Mijn I jood, ik en boosaardig!" antwoordde 
Mevrouw Sehottelim , met haar ongero naar 
boven,  litogeen aan moest gyven , 11111.7,t, zij 
hierdoor gekrenkt was. „Ik en boosaardig! 
Ik zeg alleen maar , hoe de limoischen zullen 
redenerven en inca  kan lom dei, rooi,( toch  
niet sluiten  !" 

In Dalborg Lulden de daim, eeltige bomb 
schalmen. Daarna reden ze \Vn r naar Saar- 
loirchen terug. Na liet trok Doorn 
zich in haar kamer terom e, givg hier opge-
wonden heen ion weer. 

Zoo boosaardig als haar taco  mos , nolo 
had zo- gelijk. \ leo-touw /doom loczooln sjoalding - 
weliswaar in h hom, , dodo 
dit bezoek mof roep elk glos te kemien . dost 

nek alt Sjaddings Iontiol hese boomde. 
De to• r imot loog  en hroulat 

room laiog ono oor op zich horen maolitoon 
I 'smet zoon er tobomen serselumen . nol er 
lolisselob`11 nog 1,d utogiril 11:111,11 '  

kl .1,11 . 

wijder en korter, de doorboorde deksel op 
het doosje geschroefd —die is in het gelukkig 
bezit van een authentieke romesjeadoos. 

De moesjes, hebben afgedaan — voor altijd 
afgedaan naar loet schijnt. Zon het gewaagd 
zijn te beweren, dat OT17, verruimde zinde- . 
lijklieidslongrippen daarvoor te danken Ort? 
Immers, een gélaat met moesjes beplakt, kon 
niet naar behoefte en lust gewasschen worden, 
en moor den grootsten leek op loygiOniselt 
gebied is het te begrijpen; .dat de huid van 
dat plakproces zeer veel te duchten had. 

De moesjes moren oorspronkelijk-van zwarte 
zij. Zoo om en dan trachtten ze van grondstof 
te  veranderen en Multatuli bouwt een zijner . 
fantastische intermezzo's in Woutertje Pieters,. 
op 't veranderen van de zwartzijden moesjes 
in groenbruin fi uweelen. Deze bleken echter_ 
niet tegen de warmte te kannen. 

Hoe dir zij, en of Xhiltatuli ons in Zijn 
nmesjes:arabesiom heeleinaalovoor den gek heeft 
gehouden of niet — nis zwartzijden moesjes 
wisten dé kleine schomnheidspleistertjm ticje
te handhaven tree volle eeuwen lang. 
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OPENINGSVOORSTELLING 

van hot Abonnement. 

Madame Sans-Gêne, 
to,necanel in beate. en ..en 

vn o t. imam en E. kfintxnu 

Plaatsbespreking van al Maandag 
a.s. aan dan Kon. Schouwburg 
0:11110-4 uur. 

Bloedarmoede en Bleektucht 
welke de incest« ziekten en 1..1c. 

pil lokt, en veroor- 

zaken-, w it _genezen daar de 

staalpastillea van Apotheker 

130011, Deze pastilles zijn ge-

maakt nat Melkzuur, blzer ei 

bederven nimmer en zijn dus veel 

toeter dan Staalpillen. 

Verkrijgbaar in asmus van 

Have á f 5— en 

pastilles ti f 120. - 
Na ontvangst van bet bedrag 

wordt doe firma A. M. H0001. 
Arnhem 17 oden Amen hauw 
tuevnundes, 

LATIJN-GRIEKSCH. 
Lessen aangebeden door Dame 
opleiding Staatsexamen 

Billijke voorwaarden. 
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bureau van dit blad. 
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Mej. j. A. van Goor. 

v. Bleijswijkstraat 95. 

DEN HAAC, 

 

AMSTERDAM, 

Buitenhof-Croenmarkt. 

 

Kalverstraat-Rokin. 

Leverancier van H. M. de Koningin. 

L. 

Wij hebben de eer de ontvangst mede te deelenter nieuwe 

goederen voor Xafaar en Winter. 

Hoogachtend 

JAC. BENEDICTUS 
Gedipl. dameskapper. 

Gevestigd sedert 1880 

De nieuwste haarwerken voer het moderne coiffure. 

SCHOOLSTRAAT 9 en 11. Tel. 3426. 

Maison 

H. Lausherg. 
Tailleur pour Dames 

Fourrures. 

Ex. ler Coupeur á la 
Maison de Paris. 

Con fectian 
Transformation 

et Peparallon 
de fourrures de - 

tout genre. 

Travail à des prix tres 

, apantageux 

o. Swieirnsir. 45 
La Haye. 

II
PERKEO" 

Reisschrijfmachine. 

Speciaal geschikt roer 
Dames-gebruik. 

Licht en Elegant. 
PRIJS 1126. . 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Wendt gratis op proef geplaatst. 

DAMES! 
arestelltye Moses kortom. 

trieenem st dogma raar poert eo 
pijoirree -verwijderd mord.. 
DpAsedalss fleer trearleopfde 
lMww Ie ~Mes mies. 
Brieven X' A 127 bun..., raat dit blad 

houten brug stond zelfs opgepropt met me-
schen . die enthousiast de Europesche ste

n
r 

begrvetten. Edoch, op het eriticke moment 

,rortte de brug in en alk personen .naar 
whatting een duizendtal vielen in het water. 

De groep,  ontsteltenis r deze ramp werd 

vermeld door hel bericht

ove 

 dat Jenny Lind 
h11,1r eerste concert zon geven ten Ene van 
de slarlaollers. Met dit nobel reit was haar 
reputatie al,  kunsten:n(0 en als iddl memel( 

gevestigd . en (re slimme Baanui kon zonder 

(-enige risico ajil 2 dollar per persoon uit-
betalen aan le duizend figuranten van zijn 
reelatneamehine, Waarvan niet een gedeerd was. 

reen ((onder dat andere landen nog weeds 
bij het land van deze mannen in de leer gaan 
(oor het Reelame-vraagstuk. 

laten ze het vooral doen, als Amenka 
ook voor de- (-mie 113,11. n treedt en reclaine 

veaoln te- maken. Nooit zal e reehnne,  beter 

wsped zijn. 

Voor Moeders. 
Duizendvoud-lijden de moede. thans. Om 

hun z.i., die uitgetrokken zijn, om hun 
kinderen, die wellicht nimmer hun vader meer 
zullen zien. 

Een jonge vrouw nam Op dénwehrikkelijken 

dag afscheid van man, vader en broer. Toen 
avonds in tranen terneerzat, troostte een 

woord van haar dochtertje haar, en 'haar ge-
troost hart vond woorden, om zich te >uiten. 

Dit schreef ze toen: 

Ituth kloet vn Dettchen vier Jahr iet 

Im weissein Iletnathen die kleine Gestalt. 

Yam beten gefaket die !Lijnde frOmm 
Solt beten, dans Pater bald Wiederkomon. 

ll Liftte, ragt lluth — stelt glaulle, heul — 
Deur bat der liebe Gott hein Zeit ra 

End mit frot-latlelndur Zuversicht - 

Die kleine Soldate:dochter spricht:  

Der -liebe Gott iet bent nicht zu Ilaus 
Der iet uit unseren Soldaten aas! 

MATER EDNA 

IN BERLIJN. 
Voor een 'winkelraam in Berlijn hangt een 

nog niet zoo oude . illustratie voornellend een 
ontmoeting tusschen Keizer 'Vilheltij en den 
Tsaar. De vorsten omhelzen en kussen elkaar 
hartelijk. • 

Een reusachtige -slagerskneeht bekijkt de 

plant. En grinnikend van gehot zegt hij tot 
de omstanders: Nou zou i k den .Tsaar wel 
een, willen zoenen! 

NEUTRAAL. 
In een Berlijns-eh restaurant vraagt iemand 

om kaas. Brie of Camenbert. 

DM heb ik niet! zegt de kapnee. Ik heb 
alleen Hollaudsehe en 7. irsersehe , die zijn 

neutraal! 

Afgeluisterd aan een Tirooliell stat-lou. 
Een vader brengt zijn drie jongens, die ten 
'jd n et n, j den trein. 

ulln nou zorgen jullie, dat je den vijand, 
een Hink pak toedient; anders zal ik jullie 
eens een flink pak toedienen, als je leem 
terug bent! . 

KRINGLOOP DES TIJDS. 

Eigenaardig is het om weer afgedrukt te 
zien een spotplant van EladderadatsCh, .g,.. 
dateereE.Atigustus 1970. Boven een zomerdorp 
welft zich een inktawarte lucht, waarin een 
ontzettende bliksemStraal • het woord Erin, 
schrijft. Daaronder staat een weerbericht: eine-
het goede weer is het voor deze zomer vook.bij. 
De vredeszon gaat schuil achter onweerszwah-
oere wolken eo de eerste donderslag jaagt 
badgasten en toeristen naar huis terug,. 

I) NTIE N.  

LOUIS ZELDENRUST 
GEDIPLOMEERD DAMESKAPPER 

PLEIN 16 — TELEF. 5460 

MODES COIFFURES 

Opening van het winterseizoen. 

BAHLMANN & C 
HOOGSTRAAT 35 

Berichten hiermede de ontvangst der 

NOUVEAUTéS 
VOOR 

Herfst- en Winterseizoen 
COSTUMES TAILLEUR 

NAAR MAAT 
vanaf f5. 48.- 

ani' Circulaires worden dit seizoen niet gezonden. 

OBLIGATIES 
in ~arme ren 11000 1500 en 1100 

regen den koers van 1001 °1 
woeden verkrijgbaar gesteld doom 

DE VADERLANDSCRE BANK 
VOOR BELASTE WAARDEN 

 

(geplaatst kapitaal 1 millioen gulden) 

's-Gravenhage, baan v.liteerdervoorl 23. 
De gesloten Ieeningen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde 

nalatenschappen en hypothecaire grossen. Bij nalatenachappen wordt het 
evenueel° risico, aan die soort van Meningen verbonden, door een° eer-
nekering gedekt, terwijl bij grossen tot zekerheid strekt én het onde_epand 
ta aaneprakelijkheid .0 wel van den hypothemiren echuldenmr als van 
den hy potheceiren schuldeischer, 

Jaarverslag en prospectus worden op aanvraag toegezonden. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam hij Schmidt v. g meer, Molenstraat 16) 

Teleph. 8004 — Scheveningsche </eer 11 — den Haag 
DAMES-HANDWERKEN 

Speciale Inrichting voor het toekenen van 
WAPENS EN 610NOGRAMEN 

A. KIMMEL EN ZOONEN. 
Prinses Mariestraat 7c 's Gravenhage Tel. 8172. 

'Speciale inrichting voor dames-kleeding naar maat. 
TAILOR-MA E wan af 1' 60. 

Ontvangen onze nieuwe najaars- en winterstoffen. 

MODES TELÉPR 7334 

4,707,0. 
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DE 

O 
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UVERTURE 
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ANNA VAN DER HORST 
Anna Paulownaatraat 31 Telepk. 3371 

Ontvangen Nouveautés to 

HOEPEN - KAPSEL 
HAARWERKEN 

Kapsalon voor dames en kinderen 

COSTUMES-TAILLEUR 
9 portie de f1. 70.-- 

atet.»0...  ANNA

SI 
AREN 

PAULOBASTRIO 69, 
10 pCt. au ...o.m. 

Oeconomische oplossing 
In deze spannende dagen wordt. het aanschaften van nieuwe 

Meeding. uitgesteld. 
Het verdient daarom aanbeveling, -Uwe oude kleedingstukken te 

laten snigneeren, door oppersen, chemisch reinigen, repareeren, 
moderniseeren, keeres, enz. wat door „PROBATI-M" als nieuw 
wordt afgeleverd. 

Dit geeft dus een DIRECTE GELDBESPARING. 
Halen en bezorgen franco. 

Aflevering spoedig en correct. 

Eenlg adres Maison Probaturn. 
ZEESTRAAT 44. TELE4 6073. 

Coiffeur de Dames °luitn° 

82 LANGE VOORHOUT 82, 
LA HAVE TEL. 2674. 

Maison D. KLEEF, 

Ik. Nederlandsche ilock• es Skseedrukkerg, voorheen II. 1. SUITS. 
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Losse herinneringen 
uil dee Freud-kilden Oorlog rao 

Een week was het herstelde Keizerrijk 
Duitschland. oud, toen Jules Favre den 
keizer de stad Parijs overgaf. De wapen-
stilstand trad voor Parijs onmiddellijk in, 
met het zwijgen van het geschut op dien 
historischen middernacht van 26 op 27 
Januari. Drie dagen later zou de provin-
cie in wapenstilstand gaan. Doch in het 
Oosten, op een gebied, zuiver afgeperkt, 
rondom Belfort, bleef de krijg voortwoe-
den. De wapenstilstand gold ook voor de 

vloten. De Duitschers, door de Franschen 
krijgsgevangen gemaakt, werden uitgeleverd 
tegen een gelijk aantal Franschen. Parijs 
moest een stedelijke oorlogsbelasting be-
talen van 200 millioen francs, te voldoen 
binnen 14 dagen. De Duitschers zouden 
zooveel mogelijk helpen om in de eerste 
behoeften van Parijs te voorzien. De 
regeering te Bordeaux zou spoedig moeten 
beslissen, of ze nog verder krijg wilde 
voeren, dan wel of ze vrede wou sluiten. 

Reeds den 28en Januari trokken de 
Duitschers de verschillende Parijsche for• 
ten binnen. Alle op een na waren ze 
ontzaggelijk gehavend. 

Toen de belegeraars binnen de forten 
waren, zagen ze hoe wijs hun besluit 
was geweest, Parijs niet te bestormen. 
Want de kring tusschen de forten en de 
stad was dermate gevuld met schansen, 
versperringen, gevulde mijnen, diepe grach-
ten, dat een bestorming ontzettende offers 
aan menschenlevens gekost zou hebben. 
De Regeering toog dus te Bordeaux aan 

'-----'-t-beraadslagen, en rondom Belfort duurde 
de strijd nog eenige dagen voort. 

Doch met altijd weer nieuwe verliezen 

voor de Franschen. 
De bekendste namen, die we in deze 

laatste tijden van den oorlog aan Fransche 
zijde ontmoeten, zijn Garibaldi en Bour-
baki. Garibaldi lag in de buurt van Dyon, 
Bourbaki moest het belegerde Belfort ont-
zetten. 

Het laatste leger was er door gebrek 
aan alles het ergste aan toe. Garibaldi's 
scharen waren nog wel iets waard, daar ze 
in hoofdzaak hun eigen onderhoud konden 
bekostigen. Den 30en Januari bracht de 
oude Italiaan rijn troepen in veiligheid, 

FEUILLETON. 
32) 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitseh van 

A. OSKAR KLAUSZMANN. 

(Nadruk verboden). 

Twaalfde Hoofdstuk. 

Dora lachte zoo schel, zoo snijdend, 
dat . ze van zichzelf schrok. Ze haatte 
Spalding, maar meer nog Barbara Glover. 
Een vrouw haat den man, die haar 
ontrouw is, nooit zoo hevig, als ze het 
de bewerkster van dien ontrouw doet. 

Met gebalde vuisten, de onderlip 
tusschen haar tanden, ging Dora in haar 
kamer op en neer. Haar boosaardige tante 
had toch wel gelijk. De menschen waren 
slecht, heel slecht en heel boosaardig in 
kin gevolgtrekkingen en zeker zouden ze 
zeggen 

„Wat moet die Dora Buchwald een 

De Redactie is te spreken: 

DINSDAGS en VRIJDAGS van 2 tot 4 uur 

. aan het Bureau van dit blad. 

door ze over de „lijn van demarcatie:.  te 
voeren, en ze aldus van het gebied, waar 
de strijd nog heerschte-te redden op het 
gebied van den wapenstilstand. 

Niet dat Frankrijk het hem kwalijk nam. 
Maar zijn hulp had zoo weinig uitgewerkt, 
en zijn glorie was z66 als een nachtkaarsje 
uitgegaan, dat hij allen invloed en aanzien 
in Frankrijk verloren had. Toen hij, na zijn 
troepen aldus in veiligheid gebracht te 
hebben, naar Bordeaux snelde, teneinde 
deel te nemen aan de beraadslagingen 
omtrent krijg of vrede, kon hij zijn gehoor 
niet meer boeien en oogstte hij slechts 
beleefden, koelen dank. Zijn rol was uit- 

*gespeeld. Hij verliet Bzarárijt en verbleef 
voortaan te Caprera. 

Bourbaki zag zich zóri aan alle zijden 
bedreigd, dat hij den dood boven de 
schande der overgave verkoos. 

Hij trachtte zelfmoord te plegen, bracht 
— zichzefve wel een zware wonde toe, 

maar genas toch later. Toen hij nu buiten 
staat was nog langer een commando te 
voeren, nam generaal Clinchamp het over. 
En deze bereidde nu een episode voor, 
waar in deze dagen in Zwitserland vaak 
aan gedacht wordt en die wij, neutrale 
Hollanders, ook wel eens overdenken, 
overdachten. Vooral M de dagen, toen 
de strijd in de buurt van de Kempen, 
tusschen de Belgen en de Duitschers, 
zoo fel woedde en het de vraag werd: 
„zullen de beide partijen misschien totaal 
verslagen worden en hun heil komen 
zoeken aan de Brabantsche grens?" 

Clinchamp had het leger van von 
Manteuffel in den rug, de Zwitsersche 

r ,  grens vóór zich. Wat bood hem vol- 
lediger redding voor zijn uitgehongerde, 
uitgeputte scharen? De overgave aan von 
Manteuffel of de tocht over de Zwit-
sersche grens, zoodat zijn 80000 man 
geinterneerd werden? Hij onderhandelde 
met den Zwitserschen generaal Herzog, 

• en den lén Februari 1871 trokken in 
goede orde over de grens: 66000 man 
en 1000 cavaleriepaarden. De paarden 
waren dermate uitgeput, dat ruim de 
helft onmiddellijk afgemaakt moest worden, 
omdat ze het voer niet meer waard 
waren. In de volgende dagen kwamen 
nog ongeveer 16000 man, behoorende tot 
de ongeregelde en ongeoefende troepen 

vogelverschrikker zijn, dat Spalding haar, 
trots haar vele geld, niet genomen heeft 
en een ander verkoos !- 

Men zou haar bespotten, uitlachen en 
Mevrouw Glover triomfeerde. 

Dora zonk terug in haar fauteuil en 
weende -tranen van onmachtigen toorn. 

Ze zag er nog steeds verstoord uit, 
toen ze 's middags in haar kamer in het 
directie-kantoor binnen trad. Ze vond op 
haar plaats een met potlood geschreven 
briefje van den ouden geheimraad, dat 
luidde 

„Mijn zoon is tot bewustzijn gekomen, 
de artsen, hopen het beste, de crisis schijnt 
overwonnen. Typhus is het niet geweest, 
het is dus niet besmettelijk en morgen 
kom ik weer bij je. Ik hoop in godsnaam 
nu maar, dat Lothar er boven op is en 
dat hij spoedig geneest." 

Dora nam den kalender in haar hand-
en rekende na. Einde Maart was Spalding 
in haar dienst gekomen en nu was het 
begin November. Acht maanden waren 
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van Bourbaki's leger, in verwarring, bij 
ordelooze hoopen de grens over. Zwit-
serland had aldus ruim 80000 man 
onder zijn hoede. 

16 Februari capituleerde eindelijk Bel-
fort. Van 3 November af had kolonel 
Denfert zich met bewonderenswaardigen 
moed en volharding verdedigd. De over-
gave van Belfort voltooide de successen 
der Duitschers en was het laatste wapen-
feit in den oorlog. Sindsdien werd geen 
schot meer gelost. 

En nóg verzette trambeha met een 
schare der pers zich in de Nationale 
Vergadering tegen het sluiten van den 
vrede! Doch het Fransche volk stoorde 
zich niet langer aan opgeschroefd ge-
zwets. Kalm zag het den toestand onder 
de oogen. De eer was gered ; dat troostte 
de Franschen. Dat na capitulaties als die 
van Metz en Sedan de oorlog toch nog 
was voortgezet, behoedde hen voor eiken 
smaad en hoon en stelde hun eigen ge-
weten gerust. 

Gambetta overlaadde de Volksver-
tegenwoordiging met verwijten, met nieuwe 
plannen omtrent nieuw te vormen legers, 
omtrent nieuwe aanvallen — een heel 
stel nieuwe oefeningen had hij klaar van 
de rest der Mobiele Garde. 

Toen keerde de volksopinie zich tegen 
hem, en Frankrijks Dictator moest zijn 
ambten neerleggen en het politieke tooneel 
verlaten. 

De nieuw uitgeschreven verkiezingen 
brachten slechts vrienden van den eer-
vollen vrede in het Parlement. Met bijna 
algemeene stemmen koos het nieuwe Par-
lement Thiers tot president van de Fransche 
Republiek. Zijn verkiezing was een bewijs 
van het volkomen vertrouwen, dat het 
Fransche volk, en niet tevergeefs, in hem 
stelde. Twintig kiesdistricten hadden hem 
tot lid van het Parlement gekozen. Thiers 
stelde een nieuw ministerie samen. waarin 
Jules Favre optrad als Minister van Buiten-
landsche Zaken. Zij beiden begaven zich 
naar Versailles en openden de vredes-
onderhandelingen. 26 Februari stonden 
de voorwaarden vast. 

Frankrijk mag Belfort behouden, moet 
den Elzas afstaan, benevens Duitsch-
Lotharingen met Metz. 

Het moet 5 milliard francs oorlogskosten 

sinds dien verloopen en de volgende 
maand zou besloten worden, of hij bleef 
of wegging, of Dora hem zou houden 
of niet. 

Ze schelde en liet door den binnen-
tredenden kantoorknecht den 'iuridischen 
adviseur roepen. 

„Wilt u even het contract met bergraad 
Spalding nazien?" vroeg ze. 

„Ik weet de bepalingen wel uit mijn 
hoofd," zei de jurist, een oude grijze man. 

„Tot den laatsten December hebben 
beide partijen het recht, te zeggen, dat ze 

- het contract met één April willen laten 
afloopen of het dan willen vernieuwen. 
Zal ik dus een contract ontwerpen voor 

de aanstelling van den bergraad tot direc-
teur-generaal ?- 

„Neen.-  zei Dora scherp. „Kan men 
ook vóór dien datum reeds verklaren, dat 
men de overeenkomst wil beeindigen?" 

„Natuurlijk. Deze verklaring kan altijd 
vroeger gegeven worden, echter Met later. 
Dus niet nu den 31 men December." 

PRIJS DER ADVERTENTIEN: 

Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20. 
Droste Iettërs sjorden naar -  plaatsruimte 
berekend. Bij abonnement belangrijke korting. 

betalen = vijf duizend millioen. Van deze 
som worden afgetrokken: de reeds be-
taalde oorlogsschattingen, o. a. de 200 
millioen van Parijs, benevens het aandeel 
van den Elzas in de Fransche Staats-
schuld. 5 milliard ! De wereld sloeg de 
handen ineen. Verschillende groote ban-
kiers voorspelden, dat cen.  dergelijk bedrag 
niet bijeen te krijgen was. Het kwam 
toch bijeen. 

Waggons vol goud reden Duitschland 
binnen. Het werd geborgen in den Julius-
toren te Spandau. Thans voert Duitsch-
land weer oorlog met Frankrijk. De oor-
logskas is aangesproken. Hij -zal zoowat 
voor twaalf weken genoeg zijn. Dan liggen 
de 41/s milliard Marken van de nieuwe 
oorlogsleening klaar; die zijn voldoende 
voor nog eens tien weken. En dan? 
Duitschland laat in de economische be-
richten der groote bladen afdrukken, dat 
zijn financieele hulpbronnen onuitputtelijk 
zijn. 

De laatste, zwaarste der vredesvoor-
waarden luidde intocht van het Duitsche 
leger in Parijs en bezetting van een aan 

- te wijzen deel van Parijs. 
Met deze boodschap trokken Thiers 

en.. Favre naar het Parlement af. De be-
zetting van Parijs zou duren tot het Parle-
ment de voorwaarden had aangenomen. 

Duli
en eersten Maart marcheerden 40000 
schers (Pruisen en Beieren) door de 

Barrière de l'E.toile de Fransche hoofdstad 
binnien. Op de Champs Elysées en op de 
nabeige pleinen brachten ze hun kampen 
in orde. 

Hoe Parijs" elk der minuten dezer 
droeve dagen als een brandende, onuit-
wischbare beleediging voelde ! Hoe heel 
Frankrijk ineen kromp, alsof het een stoot 
in het hart had gekregen. Roerende ver-
halen zijn bewaard van deze dagen en 
wel was 't te begrijpen, dat Frankrijk 
weer sidderde, toen de Duitschers na 
vier-en-veertig jaar opnieuw regelrecht naar 
Parijs gemarcheerd kwamen. Tot hoe dicht 
erbij ! Maar 't lijkt, of redding gedaagd 
is voor Parijs. Wie gelooft in deze dagen, 
einde September, dat de Duitschers het 
nog ooit halen zullen, Parijs? 

De Nationale Vergadering nam vlug de 
vredesvoorwaarden aan — en reeds in den 
vroegen morgen van den derden Maart 

„Juist. Wilt u dan dadelijk. een brief 
achtij ven aan den bergraad, waarin u hem 
meedeelt, dat ik verder van zijn diensten 
afzie na het einde van het eerste jaar?" 

„Dus een ontslag?'' vroeg hij onthutst. 
„Zeken, het ontslag.- 
„ Moet de brief onderteekend worden 

door geheimraad Kersten ?- 
„Neen, ik zal hem zelf onderteekenen.-
„Ik zal de zaak in orde maken,-  zei 

de zaakgelastigde. • 
Dat was de uitweg, dien Dora gevonden 

had. Zijzelf maakte zich van hem los, 
ze ontsloeg hem en Mevrouw Glover kon 
het genoegen smaken, te trouwen met een 

ontslagen chef van Dora. Nu zou niemand 
er zich meer over verwonderen, dat 
Werner met Mevrouw Glover en niet met. 
haar huwde. Zij, de meesteres, vulde hem 
niet hebben, zij versmaadde hein. Dit 
ontslag was tevens het ahtwoord op zijn. 
grove, indringerige opmerking, die Werner 
indertijd gemaakt had. toen kleine Manetje 
haar se« zijn vrouw had gehouden. Dit 
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werden de Duitsche kampen opgebroken. 
De trede was geteekend. Slechts twee 
dagen had de bezetting geduurd. 

De Franschen hebben heel wat wraak 
geroepen over die bezetting. 

Ze hadden wel wat meer mogen waar-
deeren, dat Keizer Wilhelm de groote 
kieschheid heeft gehad, van niet in de 
stad te verschijnen. Dat hij daarmee een 
groot offer bracht, wie zal 't ontkennen? 
Hoe had hij daar kunnen binnentrekken 
in al de glorie van den overwinnaar, in 
al den luister zijner nieuwe waardigheid ! 
Hoeveel hoofdsteden was Napoleon niet 
binnengetrokken, aan het hoofd zijner 
troepen! Keizer Wilhelm verscheen slechts 
te Longchamps en hield er een wapen-
schouwing over zijn Garde, en de be-
legeringstroepen. Zijn Garde! 

Rouw dragen. 
't Is gegaan, als we dachten: de 

Duitsche modebladen geven steeds meer 
rouwgewaden, en in hun laatste exem-
plaren sparen ze het krip en de sluiers niet ; 
ze komen er nu rond voor uit, dat ze 
werkelijk rouwgewaden geven. Wel staat 
er hier en daar nog een verzachtend 
woordje onder, bv. „fur Representations-
zwecken", bv. voor dames van de legatie, 
die de een of andere officieele rouw-
plechtigheid moeten meemaken — doch 
men zal zich hierdoor niet om den tuin 
laten leiden. Allerzieligst is een afbeel-
ding, waarop aangetoond wordt, hoe 
een zwarte japon door knipversiering tot 
een rouwjapon wordt gemaakt. 

Arm weeuwtje, dat in haar benal'clite 
dagen nog zelf zuinig moet gaan naaien 
aan oude kleeren, inplaats tot een zuster 
of een vriendin te kunnen zeggen „jij 
zorgt wel voor alles, nietwaar?" En dan 
hangt 't hier of daar ongemerkt voor 
haar klaar, 't rouwkleed. 

Als kind heb ik zoon diepen indruk 
ontvangen van den volgenden zin in mijn 
geschiedenisboek „Het verlies aan 
menschenlevens bij het vergaan van de 
Armada was zoó groot, dat Filips de 
Tweede het rouwdragen verbood, ten-
einde in de straten zijner hoofdstad niet 
telkens herinnerd te worden aan de 
noodlottige gebeurtenis.- 

Dat vond ik vreeselijk ! Die arme 
menschen, die zooveel verloren hadden, 
mcchten daar niet eens over rouwen, 
om den vorst geen onaangename oogen-
blikken te bezorgen..Ze moesten gewone 
kleeren dragen, en maar doen of er niets 
gebeurd was, en er was toch zóervr1 ge-
beurd! 

Ik behoor tot de, misschien ouderwet-
sche, naturen, die in het rouwkleed een 
veilige toevlucht zien voor het gekwelde 
hart. Het rouwkleed omhult ons zoo 
veilig, de sluier verbergt ons uitgeweend 
gelaat zoo goed voor onbescheiden blikken. 

Het rouwkleed zet ons apart Van de 
wereld en wijdt ons aan onze dooden. 
Zeker, ik ken al die redeneeringen om-
trent „uiterlijkheid.' wel. 

Doch ik zou alleen rouw dragen als 
innerlijk en uiterlijk overeenstemden, als 
mijn hart behoefte had aan een toevlucht 
en mijn gelaat aan de veiligheid achter 
den sluier. 

was het eenige juiste antwoord, wat ze 
hem allang had moeten geven, en daarmee 
was voor. haar deze heek episode af-
geloopen. Dora was bepaald verrukt 
over de prachtige oplossing. die ze ge-
meden had. 

Het duurde geen half uur, of de bureau-
chef kwam met den brief voor Spalding. 
Dora greep de pen om te onderteekenen 
en in dit oogenblik was het haar, als 
hoorde 'ze weer Kersten zeggen „Ik 
wil je- er even op wijzen, Dora, dat men 
zakelijke aangelegenheden met moet be-
slissen door gemoedsopwellingen, doch 
alleen door een .koel, rustig overleggen.-
Ze weifelde eren en deed alsof ze den 
beid nog eens grondig doorlas. Daarna 
onderteekende ze met vaste hand. Ze 
handelde niet naar een °ogenblikkelijke 
opwelling, doch inderdaad was het de 
vracht van rijpelijke overweging. Ze zou 
niet anders kunnen handelen, zelfs al had 
te gewild. 

De bureauchef vloerde het papier en 

In het buitenland erger ik me vaak aan 
het onmatige rouwdragen. Daar moet de 
rouw vaak uiterlijkheid zijn! In het late 
voorjaar in Brussel werd ik dikwijls 
knorrig op die tallooze rouwfiguren, die 
zoo vroolijk als 't maar kon, lachend en 
elegant, over de trottoirs trippelden. — En 
wat mijn ergernis nog verhoogde — al 
die elegante figuren, van zeventienjarige 
bakvischjes áf, cbegen wat wij dragen 
voor den weduwentooi — het nauwslui-
tende kapje, met een smal randje wit krépe 
om 't gelaat, de sluier strak over het kapje 
getrokken, zwaar en breed neerdalend 
langs den rug der draagster tot op den 
grond. Boodschappen doende, trippelend 
op de trottoirs in het heerlijke zonlicht van 
die prachtlente, hadden de rouwfiguren 
allen haar sluier om één arm geslagen. 
Snoezig waren ze, de dracht flatteerde —
maar 't was ergerlijk. — En zag ik niet op 
Bal Tabarin, daar op Montmartre, twee 
rouwende dames haar sluiers om den arm 
winden en meedansen in het dolle gewoel? 

Neen, in het buitenland haat ik de 
uiterlijkheid van den rouw, maar daarmee 
is de rouw in zijn wezen nog niet ver-
oordeeld. 

En 'om nu op Filips II en zijn hard 

- gebod terug te-komen- 
Toen ik las van de vijftig, zestig doods-

' advertentien in elke Duitsche krant, eiken 
avond, met altijd weer: Gevallen bij —
gevallen bij — Heldentot fors Vaterland —
van die zakken vol penningen, naar Duitsch-
land altijd door teruggestuurd, penningen, 
die de soldaten als herkenningsteeken. 
hebben gedragen, waarop hun naam en 
adres staat gegraveerd, toen dacht ik:  
„Maar homel—ronw zal er MI_ wel niet 
gedragen worden.•• Het is haast niet om 
aan te zien voor degenen, die maar willen 
blijven in hun optimistischen roes van 
overwinning, overwinning ! 

En ziet, daar bericht een Duitsch 
vrouwenblad, dat er van vele Zijden 
stemmen opgaan tegen 't rouw dragen. 
Men wil de weduwe, de bruid, het rouw-
kleed ontnemen om niet gestoord te worden 
in de Hurrah-Stimmung. 

Schande! schande! 
En hoe dom! welk een sluiten der 

oogen voor de werkelijkheid. Alsof daar-
mee het aantal der tienduizenden gesneu-
velden ook maar met één verminderde. 

Maar de Duitsche vrouwen komen zelf 
roet kracht en klem op tegen dergelijke 
wenschen. Integendeel, zegt het bedoelde 
blad — laten de vrouwen, die geen man 
of zoon, vader of broer te velde hebben 
staan, en zij, die nog geen verlies be-
treuren, in deze dagendoor haar eenvoudige, 
donkere kleeren tonnen, dat ze het leed 
harer zusters indachtig zijn. 

De tijden zijn voorbij, dat van vorsten 
nog bevelen kunnen uitgaan als dat van 
Filips 11. Doch dat de publieke opinie 
nu deze taak ter hand heeft genomen! 
En wat denkt ge wel, dat men de moeder, 
de bruid aanbiedt als vergoeding voor het 
rouwkleed? Een zwart vlaggetje, op de 
botst te dragen — daarop geborduurd de 
naam van den slag, waarin de betreurde 
viel. 

Aber jetzt hort sich denn doch alles aal! 

S. L.—R. 

zei „De bergraad heeft zoo juist het 
directiekantoor meegedeeld, dat hij binnen 
een dag of drie, denkelijk Maandag, weer 
in dienst treedt. Moet deze brief dadelijk 
gestuurd worden of kan hij tot Maandag 
wachten ?" 

•-• • „Dadelijk,'• zei Dora. 
De man ging na een kleine buiging heen. 
Eindelijk, eind had Dora zich van 

wat haar benauwde bevrijd. Eindelijk had 
ze het zwijgen durven verbreken, waar-
door ze in een onrechtvaardige positie 
was gekomen, waardoor ze een willooze 
martelares geleek, die- alle leed, alle be-

. leedigingen weerloos over zich heen Moest 
laten gaan. Ze wist, dat de geheimraad 
buiten zich zelf Zou zijn, als hij haar besluit 
hoorde, doch het liet haar onverschillig. 
Kon ze niet doen," wat ze wilde. was 

—zij niet de meesteres, was ze niet de 
eigenares van de werken, was ze niet de 
meerdere van Spelding? Had ze dan niet 
het recht, hem op elk oogenblik zijn ont- 
slag te geven? - — - — 

Kunstzaal Kleykamp. 
Tentoonstelling ma particulier bezit. 

Hoe langer hoe meer wint het besef 
veld, dat oude kunst niet maar een 

,aardigheidje is voor een of anderen zon-
\derling, die er. schatten aan wenscht te 

besteden, doch een bezit vormt van de 
levenden, méer waard dan 't beste goud 
't welk ieder oogenblik versch kan 
worden aangemunt. 

De veronderstelling - is, meenen we, 
eens door dgk heer van Stolk geuit, dezen 
bezitter van veel kostbare Gothische 
kunst, dat eenmaal de tijd zou komen, 

waarop de meest zeldzame voortbrengselen 
op elk gebied van kunst, mettertijd tot 
de waardelooze schatten van de mensch-
heid zouden zijn te rekenen. Op het 

gebied van schilderijen gaat het dien weg 
al op. De fabelachtige - prijzen voor 
Rembrandts werken hebben wij slechts 
in de herinnering te roepen. Het woeden 
van den niets netzienden oorlog, waarin 
zooveel heerlijke middeleeuwsche kunst 
staat vernietigd te worden, roept de 
aandacht tot al wat oud is. 

Hoeveel heeft het oude goed, schilde-
rijen, doch ook de schoone 'kunstnijver-
heidsuitingen moeten doorstaan, hóeveel 

Het bezoek, dat Mevrouw Glover met 
Klinter bij Werner maakte, was allang 
afgesproken geweest, maar graaf Klinter 
had het nog steeds verschoven, omdat 
hij de onvermijdelijke opwinding vreesde, 
die voor Werner aan dit bezoek ver-
bonden was. 

Mevrouw Glover zag er bepaald ge-
schokt uit; haar gelaat was bleek, men 
zag het haar aan, dat ze een tijd van 
zware zorgen achter zich had. Ze weende 
en kon geen woord uitbrengen, toen ze 
Werners kamer binnentrad en dezen de 
hand ieikte. 

Werner zat met een dun zwart verband 
om het hoofd aan zijn schrijftafel en kuste 
haar -  de hand. 

„Gaat u zitten," verzocht hij, „en 
meteen hartelijk dank voor uw vriendelijk 
bezoek... • 

Barbara kon nog altijd niet antwoorden. 
Eerst nadat ze behoorlijk had uitgehuild, 
bracht ze uit: ben de schuld van 
alles 1 Ik heb zoo dwaze gehandeld. doch  

kans heeft het geloopen op de een of 
andere manier te verdwijnen voor het 
zijn eerbiedwaardigen ouderdom verkreeg. 
Denkt men dan aan de som van piëteit, 
die al deze schoone zaken, thans in-
vitrines bijeengelegd, heeft omringd, dan 
stijgt onwillekeurig de opmerkzaamheid 

en het waardegevoel voor al dit ouds ! 
Zie bijvoorbeeld de merkwaardige diptiek, 
het (uit twee deelen bestaande) stuk 
schitterend email, waar we in onze vorige 
aanteekeningen reeds van spraken en dat 
op den schoorsteen van de middenzaal is 
geplaatst. Het is de kruisiging en kruis-
afneming naar Albrecht Durer; het ge-
heel schittert en flonkert in diepe kleuren, 
de tafreelen zijn vol actie; het is een 
juweeltje, zoowel van opvatting als van 
materiaal. Niet alles heeft die hooge kunst- 

waarde; het zilveren goedje in de groote 
glazen kast is niet van zulk een buiten-
gewone bizonderheid, doch het bezichtigen 
overwaard. En dan de waaiers, waarvan 
we hier de reproductie aanbieden! Welk 
een fijne handwerkkunst, deze op zwanen-
leder beschilderde waaier (reproductie 1). 
Een minutieus kunstwerkje, met zijn haai 
bewerkte spangen. 

Van de 'eigenares dezer waaier: mevr. 

de Douairière A. Snouck Hurgronje— 

ik wist niet wat ik doen moest. Ik had 
Lothar Kersten niet zoo hopeloos achter 
moeten laten; ik had zijn brief moeten 
beantwoorden, ik had hem zelf moeten ont-
vangen _toen hij bij me kwam. Dan zou 
ik hem niet tot dezen onzinnigen stap 
hebben gedwongen. Maar hij kan het niet 
helpen, hij heeft in een koortstoestand 
gehandeld. Trots dat allen ben ik niet vrij 
van schuld en had ik bijna uw leven 
op mijn geweten gehad." 

„Weest toch alstublieft stil,-  ant-
woordde Werner. „Noch u, noch de 
ongelukkige kapitein hebben schuld. U 
wist niet wat er gebeuren ging en hij 
handelde in een ziektetoestand. Men heeft 
me verteld, dat hij onmiddellijk na het 
duel flauw gevallen is en in een ijltoestand 
verviel. Dus wind u niet op. mevrouw! 
Het is nogal .schappelijk afgeloopen. Die 
schram is al bijna verdwenen en een ader-
lating is ook weleens goed."  

(Word* vermijd). 

0. Waaier ivoor Vernis Manier. XVIlle eeuw. 
Verz. Mevr. de 1/analere A. Snaak Hungonje geb. Bone'. 



H. M. de Koningin in het kamp van Waalsdorp. 

Boreel is nog een andere waaier op de 
tentoonstelling tegenwoordig, waarvan we 
onze lezeressen eveneens een reproductie 
kunnen toonen. Ook hier herderstafreelen, 
het leven van den zoeten, allerliefst idyl-
lischen kant. 

A. DE H. 

Wederopiredeo van Louis Dauwmeester 
in deo Doeg:thee Schouwburg. 

De oude, ons Hagenaars zoo lief ge-
worden schouwburg, heropend met een 
voorstelling, waarin onze beide groeten 
Louis Bouwmeester en zijn zuster zouden 
Optreden, kan het feestelijker? Als iets 
ons kan ontrukken aan droef gemijmer in 
deze zoo angstvolle dagen, dan is het 
zeker deze gebeurtenis, die in de tooneel-
kronieken met rood krijt zal worden ge-
merkt. 

Hoe lang hebben we elders ons amu-
sement moeten zoeken, hoe lang hebben 

-we Louis Bouwmeester gemist in de om-. 
geving, waarin hij hoorde. En daarom, 
hoe taktvol was 't ingezien zijn eerste 
optreden in Den Haag bij het Kon. Ned. 
Tooneel te doen plaats hebben in den  
herboren scWwlaurg, waarin hij zoo tal-
looze triomfen heeft gevierd. Dat eindelijk, 
na zoovele jaren, het algemeen verlangen 
van het kunstminnend publiek is vervuld, 
danken wij voornamelijk aan den door-
tastenden, energieken secretaris, die inder-
daad bij het Kon. Ned. Tooneel, een 
nieuwe lente bracht met een nieuw geluid. 

Het Haagsche publiek heeft Louis 
Bouwmeester hartelijk ontvangen, als één 
man heeft het hem gehuldigd en toe-
gejuicht. 

Voor een geheel uitverkochte zaal (hoe-
velen heeft .  hij niet moeten te leur stellen) 
trad hij op als „le petit capOral", zicht-
baar ontroerd door het enthousiasme, 
waarmede men hem bij zijn opkomen 
begroette. Hij was wat heesch, maar 
anders mooi • op dreef. Mevrouw Mann 
secondeerde hem, op een wijze, zooals 
we dit van haar gewend zijn. Hoe ge-
lukkig moet het haar gemaakt hebben 
eindelijk weer den sterken partner tegen-
over zich te hebben, waardoor zij zich 
geven kon in al haar kracht. 

Een critiek te leveren over dit zoo 
overbekende tooneelspel lijkt me over-
bodig, toch wil ik even aanstippen, dat 
de overige spelers zich naar beboeren 
van hun taak kweten, dat de dames zich 
met gemak bewogen in haar empire, 
toiletten en dat het decor goed was ver- 

et publiek was over-dankbaar ge-
stemd. Oorlog, misère, zorg, alles was 
vergeten voor de vreugde de twee Bouw-
meesters weer aan 't werk te zien, men 
was gelukkig en men genoot. 

Er was zooveel om blij mee te zijn. 
De oude schouwburg, hij was ons als 
een goede grootvader, waarvan we de 
rimpels en de gebreken met piëteit over 
't hoofd zagen, waarvan we geen afkeu-
rend oordeel hoeren wilden, omdat we 
hem zoo lief hadden en ons aan al zijn 

eigenaardigheden hadden gewend en diep-
in deed het ons leed als bezoekers uit 
andere plaatsen ons wezen op zijn ver-
ouderd voorkomen en zich beklaagden 
over het geringe comfort. We wisten 
het zelf wel, maar missen wilden we 
hem daarom nog niet en zeer zeker zal 
het voor heel de residentie een ware 
verrassing zijn geweest, toen 't gerucht 

--de ronde deed, dat het oude gebouw 
zou worden gerestaureerd, volgens de 
eischen van den tegenwoordigen tijd. 

De ten doodt gedoemde schouwburg 
is tot nieuw leven gebracht, het oude 
kleed, dat hij droeg, is vermaakt en zijn 
hart verjongd. Den Haag heeft zijn intiem 
theater, dat het verloren waande, terug 
gekregen. 

De mooie voorgevel is behouden ge-
bleven, mag heeft zeer gewonnen door 
het beeldhouwwerk (van den beeldhouwer 
f. M. Kok, Den Haag), waarmede de 
frontons zijn gevuld. Met groote zorg 
werd het verweerde vensterglas behandeld 
en geheel de restauratie geeft blijk. hoe 
naukvlieurig men de oude teekeningen 
geraadpleegd moet hebben. 

De han is bij het betreden van dek  

schouwburg de eerste •verrassing, al heeft 
men de, door den oorlog achtergebleven 
bekleedingen van escalettamarmer nog niet 
kunnen aanbrengen. Evenals overal elders 
heeft men hier met de ruimte gewoekerd, 
het is niet te gélooven, dat men zich hier 
bevindt in den vroegepen schouwburg met 
zijn vele hoekjes en gaatjes en waar vooral 
de couloiis en vestiaires Met nueerberekend 
waren op een groot, zich halstig heen en 
weer bewegend publiek. De architect Gort 
heeft op waarlijk ingenieuse wijze -het 
moeielijk vraagstuk opgelost en de her-
nieuwing tot statid gebracht op een wijze, 
die hem zeker den dank bezorgt van het 
schouwburgbezoekend Haagsche publiek. 

En het is niet alleen de ruimte, die ons 
verbluft, eveneens wordt ons oog getroffen 
door de onderdeelen van het groote werk, 
die overal met smaak zijn aangebracht. 
Ik begin met te wijzen op -de bizonder ge-
slaagde plafondschilderingen in de schouw-
burgzaal, geschilderd door Henricus, voor-
stellend „de Tragedie" en „de Comedie", 
die het bekijken overwaard zijn, dan op 
het gordijn voor het tooneel, dat terzijde 
wordt weggetrokken en dat het leehjke, 
geschilderde scherm vervangen heek; ook 
zijp de zoo kin ledijke trappeniaij 
binnenkomen van de zaal verdwenen, 
zoodat het gestruikel in het halfduister 
niet meer kan voorkomen. 

In de groote foyer doen aangenaam aan 
de pilasters van paonazzo-marmer, het 
groote fries langs het fond en den eiken 
parketvloer, ingelegd met mahonie en palis-
sander. En nu zwijg ik over de verdere 
inrichting, er moeten voor het publiek 
rog verrassingen blijvetmi.-die zijn er 
te over. Alleen nog dit, het brandgevaar 
is tot een minimum beperkt. 

SYLVIA REGINA. 

De Koningin op Inspectie. 
Hare Majesteit, die in dezen tijd zoo 

in alle opzichten toont een ware Lands-
vrouwe te zijn, verwerft in de eerste 
plaats aller sympathie door de wijze, 
waarop ze voor haar soldaten zorgt en 

hun belangen voorstaat. 
We hebben allen de verhalen in de 

bladen gelezen, die vertellen van tochten 
langs de grens, door de hei, in schuren 
en tenten waar de soldaten ingekwartierd 
liggen. Ze deinst er niet voor terug, een 
wankel laddertje op te klimmen, om te 
zien of de jongens wel warm en droog 
liggen op den zolder van een of andere 
boerenschuur_ En ze laat hun vrij uit 

hun wenschen en mogelijke klachten uit-
brengen, om daar zooveel ze kan aan 
tegemoet te komen. 

Een dezer dagen bracht ze een bezoek 
aan Waalsdorp, waar ze het kamp en 
de troepen inspecteerde. 

Begeleid door een hofdame en eenige 
heeren reed ze te paard naar het kamp, 
waar afgekitegen werd en een rondgang 
gemaakt. 

We geven hierbij een kiekje van Haar, 
terwijl zij de verschillende afdeelingen 
bezoekt en zich door eenige der hoofd-
officieren laat voorlichten. 

De lieldodigheidsvoorsielling in hel Mouw. 
Het was een waar succes, de Lief-

dadigheidsvoorstelling ten bate en met 
toestemming van het Kon. Natierdal 
Steuncomité en van het Ned. Roode 
Kruis, I.I. Donderdag zegeven in het 
Gebouw. 

De commissie van uitvoering bestond 
uit de heeren F. W. de Ruyter van 
Steveninck en I. A. van Voorts van 
Beest. - 

De voorzitter opende den avond met 
een rede, die hij besloot met de woorden:. 

„Hoewel wij gelukkig nog niet in den 
wreeden oorlog zijn betrokken zullen wij 
U tonnen, dat, indien dit onverhoopt toch 
mocht gebeuren, er altijd nog menschen 
zijn, die 'ons dierbaar Nederland tot het 
laatst zullen verdedigen !” 

Nauwelijks waren deze woorden ge-
sproken, of het scherm ging op en men 
vertoonde ons, onder het spelen van het 
Volkslied, het tableau „Zoo moet en 
zal Nederland steeds blijven!" 

De Nederlandsche Maagd, gezeten te 
midden van de elf provinciën en naast 
haar de koloniën. - 

De.provinë;ën en  -de-kolonitm-werden-
door dames in de verschillende kleeder-
drachten voorgesteld. 

Links en rechts van deze groep waren 
opgesteld de land- en zeemacht, voor-
gesteld door manschappen van de ver-
schillende wapenen, gereed om de neu-
traliteit van Nederlanclik verdedigen. 

Zee en Hollands blanke duinen op 
den achtergrond voltooiden dit aardig 
geheel. 

Vervolgens kregen we eenige zang-
nummers van Mejuffrouw Carlota Olivier, 
die door den heer Joh.• Goeman voor-
treffelijk begeleid werd. Beiden oogstten 
veel succes. 

Een blijspel in een bedrijf, „De Nood-
hulp", volgde, gespeeld door de leden 
van de Tooneelvereeniging 

Het was geen gemakkelijke taak, maar 
de dilettanten hebben het er keurig af-
gebracht. Vooral de dansen die er in 
Voorkomen, werden netjes nagevoeld. 

Na de pauze kregen we nogmaals 
eenige liederen van Mej. Olivier. 

Tot slot nog het blijspel „De Ge-
broken Spiegel-, eveneens gespeeld door 
de' leden van „Kino". 

De heer 0. v. d. Gronden vervulde • 
de rol van den luitenant, die den vorigen 
avond geducht aan de fuif is geweest, 
uitstekend. 

Hij vond een voortreffelijken oppasser 
in den heer H. v. d. Bussche, die zijn 
moeilijke rol geheel beheerschte. 

Hij heeft nl den mooien groeten spiegel 

gebroken en is nu doodsbenauwd. door 
den luitenant te worden doodgeschoten. 

De nood dwingt hem nu voor spie-
gelbeeld te fungeeren, telkens wanneer 

het den luitenant behaagtvcior den spiegel 
te gaan staan, om te zien hoe hij er na 

de fuif uitziet. 
Gelukkig voor Kobus, dat de luitenant 

kippig was en goed gefuifd had! 

Mej. M. Brantsma was een aardige 

dienstbode, hetgeen Kobus ook scheen 

te vinden, tenminste de spiegel was ge-

broken. doordat hij een kusje van haar 
wou stelen. 

Dat dit mak, vooral bij de ongeveer  

500 uitgenoodigde militairen, een groot 
succes .had, behoeft zeker geen betoog. 

Ook wij gingen voldaan naar huis, 
temeer daar wij wisten dat dit alles 
geheel belangeloos op touw was gezet. 

Het orkest onder leiding van den heer 
Jules de Koning voldeed uitstekend. 

Tenslotte brengen wij een woord van 
hulde aan allen die tot het slagen van 
dezen avond hebben medegewerkt. 

H. V. 

De Lappendeken in eere hersteld. 
Vroeger was het een bepaald soort 

handwerk, ijverig beoefend: lappendekens 
maken. Zon ongeveer, toen onze moeders 
jonge meisjes waren. Ik ken prachtexem-
plaren uit dien tijd, die u geheel met het 
wat armoedige idee: lappendeken, ver- - 
zoenen zeilden. Bv. een van zijden lapjes, 
alle van ongeveer dezelfde dikte en zwaarte 
(liefst héél zwaar) en dan die lapjes ruit-
vormig geknipt en geschikt, en met één 
kleur zij zorgvuldig aan elkander gezet, 
daarbij over de naden een mooi randje 
bordurende. 

Wanneer_nu_.de tallooze_kleusen_der- - 
lapjes smaakvol geschikt zijn, als 't kan 
z.66, dat in 't midden van den deken door 
afwisseling van heel lichtten heel donker 
figuren gevormd worden, is zulk een deken 
waarlijk eenfust der oogen en werd als 
sprei gebruikt. Gevoerd met zware zij 
had de lappendeken alle idee van armoe-
digheid verloren, dat kan ik u verzekeren. 

De lappendeken is uit de mode geraakt, 
en men drijft den spot met de dametjes van 
vijftig jaar terug, die iedereen aanvlogen 
om een lapje, en in haar lapjesmanie 
tamelijk lastig konden zijn. 

En nu is er te Rotterdam een dames-
comité opgericht, aangesloten bij de groo-
tere comité's voor steun, dat de lappen-
deken in me wil herstellen. Echter zal 
't nu geen zijden lappendeken zijn, en - 
ook vraagt men geen zijden lappen. Maar 
wie oude lappen heeft, wordt verzocht ze 
af te staan. Van die lappen zullen door 
betaalde krachten, gezocht uit de kringen, 
waar verdienste noodig is, dekens en 
kleedingstukken vervaardigd worden, wel-
ke aan hen, die werkelijk kleeren noodig 
hebben en ze niet betalen kunnen, worden 
uitgereikt. 

We wenschen de Rotterdamsche dames 
veel [succes met haar idee, waar beide.  
kanter goed aan zijn. De Haagsche dames 
moeten hier maar eens een voorbeeld aan 
nemen. En denkt er dan om de beide 
kènten goed! 

De gegoeden moeten uit ijver en men-
schenliefde geen arbeid verrichten, waar 
een behoeftige aan zou kunnen verdienen, 

en de arbeid der behoeftigen, benevens de 
goedkoope voorwerpen door hen gemaakt, 
mogen geen buitenkansjes vormen voor 

hen die gewone artikelen betalen kunnen. 
Een Duitsch vrouwenblad geeft in zijn 

laatst verschenen nummer uit kleeren 
voor arme kinderen, van oude lappen en 

zelfs van oude kousen en yerseys gemaakt. 

De lappen kleeren bestaan uit tweeërlei 

stof, maar aardig toegepast. Bv. mouwen 

van ander goed dan 't jurkje, of t rokje 

anders dan het lijfje. Die kousen en yersey-
kleedirg ziet er zoo op 't plaatje allerliefst 

uit, ofschoon ik een beetje huiverig zou 

zijn van 't stukknippen van betrekkelijk 

los breiwerk. Wat zal men een last van 

uitrafelen krijgen! 
Men heeft •t als volgt bedoeld: een 

jongenspakje, trui- en broek. uit oude 

kousen. Van de kousen genomen het 

wijde, rechte eind. Dit langs het naadje 

opengeknipt. En deze stukken al maar 

aan elkaar gezet met een breeden Barrel-

naad. De mouwen van een stel passende 

einden, aldus de pijPen van het broekje.• 

Enfin, het lappencomité zou het eens 

kunnen probeeren. 
HUISVROUW. 

V ARIA. 

In een gezin zijn twee broertjes tegelijk • 

gekomen. De kleine Mien wordt geroepen. 

om  -er eens naar te kijken. Zij denkt 

dat de twee op zicht gesiuurd zijn om • 

es een van uit te zoeken. wijst met den 

vinger naar een ervan en zegt 

Pa die moesten we maar houden! 
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MODES. 
Opening van het Seizoen. 

Gegarneerde Hoeden voor Dames. 
Voorheen Ie verkoopster van M. C. M. de Haas. 

Zondag 4 October, 8 uur 
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DE DERDE MAN. 
Blijspel in 3 bedr. van SABATINO 
LOPEZ, uil het Itallaansch ver-
taald d. ELIZABETH COUPERUS. 

Optreden van de Dames: G. DE 
VOS-POOLMAN. HOLTROP-
vat) GELOER, M. VERMEU-
LEN en F1ECARELSEN en de Jeanne Don, Mevr. Mann-Bouwmeester 
Henen: JAN C. IM'VOS, C. 
VAN KERCKHOVEN JR., L. GEWONE PRIJZEN. 
GIMBERG en J. BRONDERS. Plaatsbespreking dagelijks van 

Plaatsbespreking dagelijks van 10-3 uur. 
10-4 uur aan den Couponhoekjes van „Die imin"- 
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rg. Sperersttrifn v.dcze veerstgeldig.— 

Nou, Vergeel,  Hel Meg, Toneel 

WINTERSEIZOEN  BEZIT GIJ EFËECTEN? 
HOELEN vlh Gez. SCHAAKE. Abonneert U dan op het Financieel Nieuwsblad 

Noordeinde 136a. Telefoon 6098. 

Mantelcostumes naar Maat 
van af f 60. Vraagt gratis proefnummers aan het Bureau ANNA PAULOWNASTRAAT 76 

Opening van het 

„NEERLANDS KOOPKRACHT". 

Een Jongedame, 

door den oorlogstoestand 

buiten betrekking, zag zich 

gaarne geplaatst op een 

kantoor voor 

STENO - TYPISTE. 
Groot salaris geen Ver-

eisuble. 

Brieven onder /\ 12 aan 

het bureau van dit blad. 
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• 

• G base 

ADVERTENTIEN. 

THEATER-Y ERKAD 13. 

Overtollige haren kunnen 
binnen 8 dagen voor goed en 
pijnloos verwijderd wonden. ge-
handehng door beschaafde Oatne 
in gesloten salon. 

Br. N'', A 127 bureau v. d. blad. 

DAMES! 

Koninklijke Schouwburg 

M. BLOM JANSEN. 
Modes. 

Schenkweg 34, La Maya. 

TEL 7333. 

ANTIEKE .51 OOKINRICHTINGEN 

FRANSES 
HAARDEN 

Maison MEIJER - Cuisinier. 
TROM PSTRAAT 73, bij de LAAN VAN MEERDER VOORT. 

Levering van Dejeuners; Diners, Soupers. 

KOUDE mi WARME SCHOTELS enz., welke ook desgewenscht aan 
huis worden bereid. Aanbevelend, CONSTANT MEIJER. 
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SCHMIDT & VAN VIANEN 

E (voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16). 

Teleph. 8004. — Scheveningsche Veer 11. — den Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 
• 

Speciale Inrichting voor het teekenen van 
• WAPENS EN MONOGRAMMEN. • 
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Dinsdag 6 October,8' , uur 
Eerste Gastvoorstelling door de 

Kon. Ver. Het Ned. Tooneel 

JEANNE DORÉ. 
Tooneelspel in drie bedrijven 

• (7 tafereelen) van 
TRISTAN BERNARD. 

Woensdag 7 October, 8 uur, Een jongedame wnscht. te 

No. 2 0. h. Abt. beginnen December a.s.
e
,te 3-Gra. 

ven hage les. te ontvangen in het makie isalls.nn  Dameshoedenvak. 
uvuo• - BrieVbii end& A 134 aan het 

Tooneelspel in 3 bedr. en een 
Bureau van dit Blad. 
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PENSION VAN ROOJEN, 
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TEL. 8213. : : DSN HAAG. 
Direct te aanvaarden: 

Netgemeubileerde Suite met of zonder kabinetten. 
Gemeenschappelijke tafel. 

INWONING aangeboden aan Studente of ander 
jong meisje. bij beschaafde familie te 

Oegstgeest dicht bij Leiden. Ruime slaapkamer, indien gewenscht 

ook zitkamer. Gezamenlijke maaltijden, verder volkomen vrijheid. 
Gefrankeerde brieven onder No. A t32 bureau van dit blad. 
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Thans zeer lage prijzen 
wegens geringen uitvoer. 

Maison VAN A K E N, Poeliers. 
HOFIEVERANCIERS. 

Hooge Nieuwstraat 40. Tel. Haag 1617. 
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ANNA VAN DER HORST, 
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Ontvangen Nouveautés in 

HOEDEN - KAPSEL - HAARWERKEN 
Kapsalon voor Dames en Kinderen. 

OPENING VAN HET SEIZOEN 

7 
MODES. 
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Magazijn „DE DUIF" 
VEENESTRAAT 17-19 TEL. 2592. 
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10818 horioneriogeo  
oh doe froosch-Builscheo Oorlog rall10. 

Het verleden dringt ons telkens terug 
in het heden. Hoe, indien Keizer Wilhelm 
II wapenschouwing zal houden, over zijn 
Garde? Nu - of aan 't eind van den 
oorlog. - Wat zal hij ervan terugvinden! 
Ontzettende gedachte! En weemoedige 
gedachte I De schneidige Gardeleutnants, 
die zoo opgeblazen leken en zoo be-
krompen - die elk Duitsch spotblad 
onuitputtelijke stof schonken, die zich-
zelve voor zonen van de zon hielden, 
en schenen te leven voor paarden en 
champagne en vrouwen - ze hebben dan 
toch weten te sterven voor hun vaderland. 
En menig verhaal uit de kranten heeft 
ons geleerd, dat al die schneidigkeit en 
burger-verachting maar opgelegd was -
die viel er met het eerste schot af en 
zij toonden zich wat ze waren: loten 
van Duitschlands edelste stammen, trouwe 
aanvoerders hunner troepen, steun en 
toevlucht hunner soldaten ! Vergeef ons, 
dat we gelachen hebben ! Nu zijn onze 
tranen bitterder! 

7 Maart verliet de Keizer zijn hoofd-
kwartier te Versailles en betrad acht 
dagen later bij Saarbriicken den Duitschen 
bodem. 

Van het eerste gevecht tot het laatste 
waren er 180 dagen verloopen. In dezen 
tijd hadden dè Duitschers 17 groots 

---„,__;14:1slagen en 156 kleinere gevechten 
verd. Zij hadden 26 vestingen of 

versterkte plaatsen ingenomen, hadden 
bijna 12000 officieren en 363.000 sol-
daten gevangen genomen. Daarbij hadden 
ze 6700 stukken geschut en 120 vaandels 
buit gemaakt. 

Een gewezen Duitsch generaal heeft 
nog onlangs in de couranten geschreven, 
dat de oorlog van 1870 een militaire 
promenade is bij die van nu vergeleken. 
We beginnen het te gelooven, hoe onge-
looflijk en hoe rampzalig 't ook klinkt. 
Denk aan den slag bij de Mame ! Aan 
den slag bij de Aisne, die nog steeds 
voortduurt! Aan den val van Maubeuge! 

FEUILLETON. 

33) 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Dunne!, van 

A. OSKAR KLAUSZMANN. 

(Nwlink wdwd,n). , 

„U spreekt zoo vriendelijk over uw 
tegenstander.-  zei mevrouw Glover, „dat 
ik den moed vind. u nog een verzoek 
te doen: kunt u uw vijand vergeven?" 

,„ Maar natuurlijk! Waarom zou ik 
iemand niet vergeven, die in een ziekte-
toestand-  gehandeld heeft? Ik hoor, dat 
het hem nu wat beter gaat en dat er hoop 
is. dat hij geneest. Maandag ga ik weer 
voor het eerst dit en begin ik ook weer 
met mijn dienst. Ik wilde 's middags even 
navr Dasburg rijden. den kapitein spreken 
en hem de hand reiken." 

De Redactie is te spreken: 

DINSDAGS en VRIJDAGS van 2 tot 4 uur 

• aan het Baseau van _dit blad., 

- — - - - — 

Aan de verwoede, dag noch nacht 
eindigende worsteling bij Belfort, Verdun, 
in Lotharingen. • 

Het is een Duitsche geschiedschrijver 
die, • kort na 1870. neerschrijft : 

--j-Wmit frankrijk is niet overwonnen, 
omdat het zijn zonen ontbrak aan zelf-
opoffering en moed, maar omdat de over-
macht des vijands groot en zijn krijgskunst 
voortreffelijker was." • • 

Diezelfde Duitscher schrijft bij een over- 
zicht over den toestand, kort na het sluiten 

• van den vrede: 
„Maar Frankrijk is nog altijd machtig 

genoeg om nieuwe stormen te verwekken. 
• Wie zal zeggen, wat Europa van dien 

kant te wachten staat?:ent Frankrijk 
kan niemand eenige voorspelling wagen. 
Duitschland zal nog langen tijd op zijn 
hoede moeten zijn tegen een volk, dat 
zich gaarne in de nabijheid van afgronden 
ophoudt en tot de' dolzinnigste onder- 

- nemingen in staat is... 

Weer gaapt de afgrond, en de vol-
keren strijden op den rand. Wien gaat 
de afgrond verslinden? Zoo ooit, dan is 
in betrekking tot den wereldbrand van 
1914, de ijdelheid van alle menschelijke 
overwegingen gebleken. 

Menschelijke overwegingen! Al ijdel-
heid en kwelling des geestes! Maar één 
van al deze voorspellingen dezer moeizame 
overwegingen wil ons niet uit de gedach-
ten: dat dit alles geen eind zal nemen, 
véót de afgrond zich verzadigd ziet. 

Wie zal den gapenden muil vullen? 

j, Op den oorlog van 1870 volgde voor 
het uitgeputte Frankrijk nog een rampzalig 
en bloedig naspel. De Parijsche Commune. 

18 Maart constitueerde zich te Parijs 
een socialistische regeering, vijandig aan 
die van Versailles. De vreeselijke leus 
Commune ! was haar strijdkreet. Het com-

a  monisme is de leer van de gemeenschap 
der goederen of gelijkheid van bezit. Uit-
gaande van den eisch tot billijke verdeeling 
van het loon van den arbeid, leidt zij tot 
gewelddadige berooving der bezitsenden in 
het algemeen. Ze is een uitbreiding van de 
stelling van de volkomen gelijkheid van 
rechten aller menschen tot de gelijkheid 
van hun eigendom. 

„U bent een goed, een edel mensch!" 
riep mevrouw Glover uit en begon weer 
te schreien. • 

Graaf Klinter wilde deze scène zooveel 
mogelijk bekorten, alleen al om der wille 
van den patiënt en zei dus: „Mevrouw, 
we moéfen' nu naar het sanatorium... 
Daarna wendde hij zich tot Werner en 
zei verklarend.: „We hebben den ouden 
geheimraad op zijn uitdrukkelijk verlangen 
beloofd, vandaag het eerste bezoek aan 
den zieke te brengen.- 

Werner wilde zijn gasten uitlaten, maar 
ze wilden niet, dat hij verder.  dan de 
kamerdeur ging; toen moest hij terug. 

Het. heek bezoek had slechts een 
kwartier geduurd. De auto reed • terug 
naar DaShUrg en sloeg een zijstraat in, 
waar midden in een-  grooten kilo het 
sanatorium lag. 

Graal Klinter hielp Barbara uit den 
wagen en ging met haar door het voor• 
gebouw en den daarachter gelegen tuin 
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De tooneelen, die zich onder de leus 
Commune I 'afspeelden in Parijs, laten zich 
denken. Wie heeft nooit gehoord van de 
vreeselijke petroleuses, de vrouwen, die 
rondgingen met petroleum. het stortten in 

e ten verderf gedoemde huizen er 
waarna licht een gewillige hand te vinden 
was, die het vuur ontstak? 

Een somber aandenken aan die gruw-
zame dagen ligt voor ons, in herinnering 
brengend een der schrikkelijkste gebeurte-
nissen : den 25en Mei hadden de revolutio-
nairen een gansche innige geestelijken en 
hoogere militairen bijeen gedreven, die in 
het wilde weg gefusilleerd werden. Op een 
timede estrade staan de geestelijken, de 
militairen ; vóór hen hebben zich de Com-
munards verzameld, mannen en vrouwen, 
de mannen meest dragend militaire uniform' 
stukken, de vrouwen in de hoepelrokken 
van het tijdvak, een patronenbandelier om 
de schouders, een sabel aan de heupen. 

De vrouwen wijzen de meest begeerde 
slachtoffers aan Die ! die ! doodt die ! 
En het gruwelijkste van dit alles is de 
kalme ernst aan beide kanten, alsof dit 
zoo hoort, een spel is, een schietspel. 
De meeste geestelijken hebben de armen 
op de borst gekruist, een enkele burger 
tusschen hen aanschouwt rustig, met on-
gedekten hoofde,de gerichte geweerloopen; 
62 slachtoffers vielen er op, dien Meidag 
achter de gevangenis La Roquette. Onder 
hen was de aartsbisschop van Parijs! 

In diezelfde week had ook de stad 
zelf op het zwaarst te lijden. Het Palais 
des Tuileries werd voor een groot deel 
verwoest, de Fransche Rekenkamer, be-
nevens vele andere schoone gebouwen, 
die het bombardement gespaard had -
men zegt, op aandringen van de dames 
van het Berlijnsche hof ! 

Schrikkelijk was de wraak, die Mac 
Mahon en Thiers lieten oefenen op de 
rebelsche scharen, door het leger van de 
Regeering te Versailles. En nog vecír 
de Meimaand om was, behoorde de 
Commune tot het verleden. Talloos waren 
de terechtstellingen, de banvonnissen. 

Het was weer een Meidag• en een 
wonderschoon - toen stonden we op 
Père la Chaise aan den Mur des Fédérés. 

- Wij konden niet van de plek komen, 
weg van dien langen muur, die in de 

naar het tweede groote gebouw, waarin 
zich de ziekenkamers bevonden. De portier 
riep een knecht en deze geleidde hen naar 
de eerste verdieping. waar hij den geheim-
raad riep, die in de kamer van zijn 
zoon was. 

Mevrouw Barbara schrok, toen ze den 
ouden geheimraad zag. Hij was in eenige 
weken jaren verouderd. Maar een vreugde-
vol lachje gleed over zijn gezicht, toen 

-hij Barbara zag. 
„Ik dank u duizendmaal,-  riep hij uit, 

„duizendmaal, mevrouw. dat u gekomen 
bent. Mijn zoon noemt voortdurend uw 
naam en ik hen hang, dat hij niet genezen 
zal, voordat hij u gezien heeft... 

De oude man scheen nog iets te willen 
zeggen, doch hij vond er de woorden niet 
tee. Maar zijn oogen bleven met een bijna 
smeekenden blik op Barbara rusten. 

.,Mag uw zoon bezoek ontvangen?" 

..De dokter heelt reeds eenige korte 
bezoeken toegestaan. Maar uw bezoek .  
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Meidagen door tallooze pelgrims versierd 
was met offeranden aan de dooden. 

Kransen, groote en kleine, bouquetten, 
groots en kleine, • en altijd maar weer 
rood! rood! rood! den bogentoon toerend. 
Vele kransen monsterachtig, van vuur-
roede kralen, met opschriften in wit, 
maar die opschriften zoo roerend, zoo 
hartdoordringend vaak-.alsof het gisteren 
was, dat ze daar stonden - les Fédérés, 
wachtende op den zekeren dood; dat 
ze daar stonden aan hun eigen graf, 
honderden schuldigen en - God weet -
ook wellicht honderden onschuldigen of 
meegesleepten. 

Voor allen had de Regeering den 
kogel. En daar liggen ze nu: heelemaal 
in een 'uithoek van Père k Chaise bij 
den langen, kalen muur, die elke Mei-
maand versierd wordt. 

Dat was het vreeselijke naspel van 
1871. Alsof het spel niet al vreeselijk 
genoeg geweest was. 

Wie waagt het, door te dringen in 
de toekomst dezer tijden? De dagen 
komen en gaan, zwaar van onheil - en 
hebben slechts èén Boodschap: Schreck-
liChes wird geschehen ! 

S. L.--R. 

De Mode. 
rits de omstandigheden niet zoo buiten-

geoioon ernstig waren, dan zou men er toe 
kunnen komen een puzzle te maken met het 
onderschrift: „Waar is de mode ? " 
Helaas, wij behoeven niet te zoeken, wij 
Weten het maar al te goed. waar zij zich 
verborgen houdt, - waarom zij ons nu bij 
het naderen van het winterseizoen niet 
zooals gewoonlijk hare gaven komt aan-
bieden .... Hare trouwe dienaren. zij. 
die de nouveauté.s créeeren, zij zijn allen 
ten strijde getrokken. - de hand, die met 
zooveel liefde de kostbare, teere stoffen 
plooide en schikte, greep naar het geweer: 
het oog,' dat lijnen en kleuren zocht, be-
spiedt nu den vijand. die 't waagde. 's lands 
grenzen over te trekken, - de zorg voor de 
vrouwelijke ijdelheid moest wijken voor 
grootere, hoogere belangen 

Geen nieuwe modes dus, wij zullen 
het moeten doen met de andere, de 

zal hem onder alle omstandigheden aan-
genaam zijn". 

Kersten liep naar de deur, om deze 
voor Barbara te openen. doch Klinter 
hield hem bij den mouw van zijn jas 
terug en zei halfluid tegen hem 

„Laat mevrouw alleen naar binnen gaan. 
Ik moet u nog spieken: ik mort u 

vertellen, wat er eigenlijk in uw ailiar,ig-

beid is voorgevallen." 
Daarna sloot Kliriter de deur, waardoor 

Barbara in de ziekenkamer getreden was 
en ging met den geheimraad de gang 
op ril neer. 

Lofhar Kenden rat to een hnrnsitto I. 
dicht bij bet venster. Het donkere eli 
dat hij droeg, deed zijn gelaat nog bleekei 
schijnen dan het was. - 
- Barbara drukte haar zakdoek legen haar 
oogen en schreed zoo zacht mogelijk naar 
den stoel van den riek.. Zij rag slechts  d. 
sagen in dat Werke gelaat. die met een 
nniveschrijfebjken blik sas hoop en ,.rees 
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duitsche naburen is dat alles vreeselijke 
ernst geworden. „Los van Paris!" is daar 
nu de algemeene kreet en onder den aanhef 
„Deutsch sei die.  Mode-  lees ik b.v. in 
een Berlijnsch modeblad, dat mij nog 
geregeld wordt toegezonden 

„Sedert de vroegste ontwikkeling der 
Mode ging die van Parijs uit. Gewillig 
had tot nog toe de geheele wereld de 
superioriteit van Ben franschers smaak en 
de- fransche mode-industrie erkend en in 
den-  wereldgoederenhaaalel het goede ge- 
nomen vanwaar het kwam. Dikwijls werd 
ook ons Duitschers deze onzelfstandigheid 
in kwesties van smaak verweten, maar 
ons blad meende zijne lezeressen steeds 
het best te dienen, wanneer het zich aan 
de gegeven verhoudingen hield. ' Want 
de Mode was intemationaál 

• Maar thans, nu de Franschen den tak• 
waarop zij zaten zelve hebben doorge- 
zaagd. nu  gevoelen wij, dat wij hen kansel hevige verwenschingen naar de 
moeten laten vallen. En het zal ook verdorven Fransche modes; „willen de 

,zonder hen wel gaan. Berlijn en Weenen Duitsche apen (?)", zoo riep b.v. de kape- 
zullen ons in de toekomst de mode voor- laan van Arheiligen uit, zoo dwaas zijn 
schrijven! Ons blad zal de. eigen mode- 'en allerlei drachten van vreemde natièn 
ontwerpers steunen. hunne modellen pu- zich laten welgevallen, welaan, dan zal 
bliceeren — kortom alles in het werk de Heer zulke volken op den Duitschen 

• stellen om de Duitsche mode te doen bodem zenden, van welke men vroeger 
zegevieren!" noch gezien, noch gehoord heeft. Deze 

Het is ongetwijfeld eerr-i-èer lofwaar- ! zullen dan het allemodisch monster uit- 
' meten ; het bloed in plassen vergieten, 

het geld uit den buidel helpen." 
Wat zegt gij, lezeressen, het dreigement 

- was niet malsch, maar de Duitsche apen, 
zooals deze zieleherder zijne landgenooten 
noemt, stoorden zich niet in het minst 
aan zijne woordeliDe bewondering voor 
alles wat Fransch was kende geene gren-
zen „de Fransche smaak beheerschte 
het geheele leven, regelde de keuken, de 
meubileering. de kleeding en al de beuze-
lingen, waarover de mode den scepter.  
zwaait; de begeerte om Fransche stoffen, 
linten en reukwerken te bezitten werd bij 

_ de vrouwen razernij; ja, zoo hevig be-
heerschte haar de hartstocht voor al wat 
Fransch was, dat zij zelfs mannen uit 
Parijs lieten komen om er mede te huwen." 

Parijs profiteerde volop van de Duitsche 
bewondering en was zelf bewonderens-
waardig in het uitdenken van nieuwe 
modes, die het „te water en te land, 
met schepen en wagens aanvoerde-.... 
en die geen ander -doel hadden dan de 
verkwisting aan te moedigen en het 
Duitsche geld weg te halen. Daar werd 
dan in woord en geschrift ook genoeg 
geklaagd over den financieelen achteruit-
gang van een volk, dat niet tevreden was 
als het niet iedere week „nieuwe fan-
taision, nieuwe vizevazerijen, lomperijen, 
liederlijke narrenpotsen" te zien kreeg. 

En een dichter uit dien tijd gaf zijne 
gevoelens in deze woorden lucht: 

• 
Wir kleiden jetzt, o ihr Franzosen, 
Den Deutschen Ruhm in euren Hosen, 
Ihr klinnt es schwerlich anders machen 
Ihr mitszt aam unsere Thorheit lachen. 

V. S. 

Huisvrouwen als londelruinerpingsters. 
Een Duitsche dokter staat verbaasd 

van het groote aantal huisvrouwen, dat 

op elkaar ; , verder gestrikt gaas, gekleurde 
huiven met kasten en vele kleine gekleurde 
boordjes; achterwaarts gebogen halsdoe-
ken met lange vleugels; taffen mantels 
met drie tippen, een van achteren en twee 
van voren; zwart geverfde moskovische 
hermijnen, waaraan lange staarten hingen 
vier rokken, de een hooger'dan de andere 
boven elkander, lange slepen en zware 
wrongen.- 

Pe- mannen kleedden zich in „fluweel, 
satijn; zijde, - goudstof ; hermelijnen pelzen 
met gouden en zilveren knopen hemden 
'van kamerijks doek met kanten; gebor-
duurde handschoenen; jabots en postil-
Idris", enz. enz. 

Toen het kwaad zich meer en ineen 
uitbreidde en zelfs de boeren het niet 
meer zonder linten en kanten konden 
stellen, begon de geestelijkheid er zich. 
mede te bemoeien, en slingerde van den 

dig streven en in de huidige omstandig-
heden kan men ook beiwaarlijk anders 
verwáchten. Ik wil mij ook van iedere 
critiek onthouden, maar het moet mij toch 
ven het hart, dat ik bij het doorkijken 
van het blad de opmerking maakte, hoe 
moeilijk alle begin is! Over boord gooien 
ik -niets waard, — maar iets goeds in de 
plaats geven! Daar komt het op aan. 

Naar aanleiding van deze groote plannen 
is het niet onaardig-eetti na te gaan sedert 
wanneer de Fransche mode al in Duitsch-
land gevolgd wordt. Ik heb er verschillende 
oude folianten op nagesnuffeld en ziehier 
wat ik vond:  

Het was in den dertigjarigen oorlog, 
dat voor het eerst de Franschen in menigte 
naar Duitschland kwamen en het Duitsche 
volk bekend raakte met allerlei vreemde 
gewoonten, die betrekking hadden op het 
huiselijk leven en den maatschappelijken 
omgang. Eenvoudig en be‘cheiden als het 
volk van aard was, voelde het zich in 
uiterlijke vormen de mindere en streefde 
het er met alle kracht naar, de Franschen 
te evenaren. En zoo nam het ook de sier-
lijke kleeding over, en langzamerhand de 
zucht naar praal en vertoon, waaraan het 
tot dusver eigenlijk nimmer behoefte had 
gehad. Maar eenmaal op den weg van 
buitensporigheid en verkwisting, was er 
geen houden meer aan, kilde men blinde-
lings voort. Niemand wilde voor zijn buur-
man onderdoen; adel en burgers wedijver-
den in het weggooien van millioenen voor 
„heggen en brokaten, satijnen, zijden linten. 
strikken en rozetten, gouden en zilveren 
snuisterijen.-  Vooral linten vielen bizonder 
in den smaak; men droeg ze overal, aan de 
schouders, de armen, aan bioeken, aan 
schoenen, aan hoeden, -- deze laatsten 
waren dikwijls zeer kostbaar, met parelen 
en goud .of zilver en bloemen doorwerkt. 
De vrouwen vlochten ze door het haar te 
zamen met snoeren van parelen en diaman-
ten, daarbij droegen zij „honderdti bogen, 
mutsen, kappen, twee en driedubbel boven 
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„laatste-, die al maanden oud is. znn • 
oud .... zin) oud . . . Maar niemand, 
die daar nu over zal klagen, want immers 
niemand verkeert in de . rechte stemming 
om ambitie voor toilet-aangelegenheden te 
voelen, nu zich daar ginds, dichtbij en ver 
af de vreeselijke tragedie afspeelt, die over 
het lot van geheel een werelddeel zal be- 
gissen . 

De komische zijde. van dezen toilet-
oorlogs-toestand is. dat de mode, die nu 
eens langer zal levert, dan „ce-que-  vivent 
les modes-  er juist een moet zijn, die als 
teelijk en buitensporig en onbetamelijk. 
veroordeeld: bespot en gesmaad is 
wordenl  

Of die slechte renommee eigenlijk wel 
geheel verdiend was? 
. Nu wij haar waarschijnlijk nog geruimen 

'tijd in ons midden zullen zien. is het Met 
meer dan billijk haar zonder vooringe-
nomenheid gade te slaan en haar de kans 
te geven zich van den blaani te zuiveren? 

Zeker, zij was overmoedig, zij was 
ondeugend, pikant — wie zou het willen 
ontkennen? Maar was dat nu zoo vreese-
lijk erg? Was daarmee dan gezegd, dat 
zij „smakeloos" moest zijti? En „smake-
loos-  is immers het grootste verwijt, dat 
men een mode kan doen? 

Arme modé-) bij midre is te 
verhoeden, dat, terwijl zij zelve den rechten 
middenweg wil gaan, anderen zich op zij-
paden begeven en jammerlijk afdwalen! 
En is het haar schuld, dat hare persoonlijke 
pikanterie niet alle mede-zusteren even 
goed kleedde? 

Zij verdroeg zich niet met iedereen. 
zij was geen „jus/e-milieu-mode-  •en dat 
is het, wat men haar niet kon vergeven; 
want alles wat -niet juste-milieu is, heeft w  
vijanden; die vijanden zijn juist diegenen, 
die voelen, dat de mode niet bij hen past, 
zij voeren de felste oppositie. Slechts zeer 
weinigen zijn in staat een mode objectief 
te beschouwen. 

Nu is het mij nooit recht duidelijk • 
waart-oe al die verbittering, al die hevrg-
beid nodig is; niemand wordt toch 
gedwongen een mode te volgen, die 
haar om de een of andere reden niet 
convenieert. Het is toch zoo eenvoudig: 
bevalt zij u, dan neemt gij haar aan. —
zijt ge er . niet van gediend, wel, dan 
laat ge haar aan haar lot over en 
En .... schept u zelve eene ander;, 
eene eigene .... indien ge daartoe kans 
ziet ! 

Het is de kwestie van individualiteit 
in de kleeding en ik geloof, dat het slechts 
aan. een zeer enkele uitzondering onder 
ons vrouwen gegeven is, daarmede te 
slagen. :Wat men zoo af en toe als zoo-
danig te zien kreeg, was, volgens mijne, 

----bescheiden tneening.. bedroevend: maar 
de aanhouder wint, en nu in deze tijden 
het contact met de opperste leiders ver-
broken is, heeft men eene ongezochte 
gelegenheid om geheel Onafhankelijk te 
zijn, eigen smaak, eigen inspiraties te 
kweeken en te volgen. Wie weet hoeveel 
schoons en origineels wij nog te zien zullen 
krijgen! Ik opper zelfs het idee van eene 
tentoonstelling van „Nederlandsche indivi-
dueele Yrouwenkleeding." 

Den hemel zij dank, wij, in ons goede. 
kleine landje, wij kunnen deze dingen nog 
badineerender wijze behandelen! Bij onze  

' zich als Roode-Kruisverpleegster heeft 
aangemeld. Hoe, zegt hij, kunnen deze 
vrouwen dan maar zerS uit haar gezin 
gemist worden? De meeeten van haar 
hebben niet meer dan een. cursus van 
te weinige uren doorloopen om in wer-
kelijkheid een gewonde te kunnen ver-
plegen. Begrijpen ze dan niet, dat de 
weinige en gebrekkige hulp, die ze den 
gewonden zullen kunnen verleenen, niet 
opweegt tegen de ontreddering, die ze 
noodwendig in haar huishoudens krengen ? 

Hij weet er echter een oplossing voor. 
' Van 'onze geschoolde • verpleegstert 

wordt een ontzaglijke arbeid gevorderd, 
schrijft hij. Als er niet bijtijds in voor-
zien wordt, zal ons geschoold personeel 
weldra op zijn, totaal afgewerkt. Al die 
ongeschoolde- hulp, overdag, 't geeft zoo 
weinig, 't verzwaart vaak de taak der 
werkelijke verpleegsters • nog. • 

De echte verpleegsters moeten om 
beurten nachtdienst doen. Hier ligt het 
grootste gevaar voor uitbuiting harer 
krachten. Als zij, die .66 geslaafd hebben 
overdag, tenminste maar 's nachts konden 
rusten! En dan vindt hij, dat hier èen 
uitnemend veld van arbeid voor de huis-
vrouw ligt. 

's Nachts behoeft er. bij normalen gang 
van zaken, niet verpleegd te worden. 
tenminste niet, wanneer de zwaarge-
wonden bijeen liggen en ook nachts hun 
geschoolde verpleging behouden. 'sNachts 
kan er hoogstens eens een verband recht 
te schuiven zijn, een dronk te reiken. 
Dat kon de huisvrouw, die een cursus 
doorloopen heeft, doen. Overdag is ze 
dan in hare huishouding, en, al gaan 
daar de noodige uren slaap van af, toch 
thuis. Op deze manier brengt ze het 
geschoolde personeel de allernopdzake-
lijkste hulp — de allerbeste hulp — ze 
verzekert hun nacht op nacht hun rust. 

Als dit idee van dokter Steinthal 
nu eens gecombineerd werd met het 
idee van Mej. van Lantekot Hubert, 
onlangs in het Vaderland' geopperd en 
overgenomen in ons blad? En dan op 
deze manier de huisvrouwen, die zich 
als verpleegster hebben aangemeld, maar 
door te geringe voorbereiding meer last 
dan gemak als verpleegster kunnen op-
leveren — doen het ruwe werk : vloeren 

rschoomakén, vaatwerk reinigen etc., etc.? 
Dan was het geschoolde corps toch, zoo 

(doend als maar kon, geholpen. 

gelach boycot van Duitsche Muziek. 
[ie steeds groeiende haat van de oor-

ogvoerende volken onderling zoekt naar 
alle mogelijke middelen, om de minachting 
en de geringschatting te tonnen, die ze 
koesteren voor elkaars wetenschap en 
kunst. 

We weten het al, dat Duitschlands 
meest intelligente zonen, n.l. de profes-
soren en geleerden, hun eere-doctoraten en 
andere onderscheidingen van Engelsche 
universiteiten een zoo absoluut niets-
waardig en verwerpelijk bezit achtten, 
dat ze er zich van ontdeden. Dit mag 
overdreven chauvinistisch — of misschien 
ook kinderachtig genoemd worden, andere 

al maar door op haar gericht waren. 
Ze stond naast zijn stoel en vatte 

zijn hand. „Hoe gaat het?" vroeg ze 
zacht. 

Een lichte blos kwam op zijn bleeke 
wangen. 

„Dank je, dat je gekomen bent,-  ant-
woordde hij met matte stem. 

Barbara wist, dat ze nu niet schreien 
mocht. Ze beheerschte zich; zooveel ze 
kon. Ze legde haar linkerhand op zijn 
voorhoofd. 

„Ik ben erg ziek geweest," zei Lothar. 
„Dat weet ik. maar je zult weer beter 

worden en zelf dezen naren tijd vergeten.-
Weer voelde Barbara zijn blik op zich 

rusten, dezen blik • vol twijfel en hoop. 
*schreef je een brief," fluisterde 

Lothar en keek naar den grond. „Ik 
schreef een brief in koortstoestand. Maar 
wat in dien brief stond, was de waar-
heid.", 

„Ik Weet het dat je mij de waarheid  

schreef," antwoordde Barbara, en haar 
stem klonk erg onzeker. 

„Krijg ik een antwoord op mijn brief?" 
vroeg Lothar. 

Barbara boog zich over hem heen en 
haar lippen beroerden zijn voorhoofd. 

„Je zult antwoord hebben. Word maar 
heel 'gauw gezond." • 

„En als ik beter ben?' vroeg Lothar 
verder en hij vatte met beide handen 
Barbara's hand en drukte deze aan zijn 
hart. 

'Barbara boog zich nog dieper over hem 
en fluisterde hem in 't oor: 

„Dan zullen we den trouwdag vast-
stellen." 

Zoo zwak hij was, trok hij haar toch 
naar zich toe en je kuste hem onder 
tranen. Dan zette ze zich naast hem en 
hield -zijn handen vast en insteken hen 
wee het heilige zwijgen, dat door geen 
woorden verbroken mag worden. - 

Het duurde wel een hall uur, voor  

de geheimraad en Klinter binnentraden. 
Zoo lang hadden de uiteenzettingen in 
de gang geduurd, zoo lang had het ge-
duurd, eer graaf, Klinter den ouden heer 
aan het verstand had gebracht, ,hoe het  
duel mogelijk geweest was en hoe alles 
zich in dien tusschentijd had toegedragen. 

De oude geheimraad was buiten zich-
zelf, dat Werner mede in de zaak be-
trokken was geworden en dat zijn zoon 
hem haast het leven benomen had. 

„Wij hadden allemaal onze zinnen 
niet bij elkaar," zei Klister. „Tot laat in 
den middag van den dag van het duel 
was ik bij -den zwaargewonde. Daarna 
reed ik naar Ivershafen, om mevrouw 
Glover de treurige tijding mee te deden 
en vond ze daar niet meer. Ze was op 
reis gegaan. Eerst acht dagen later kreeg 
ik een brief aan haar uit Parijs en toen 
pas kon Ik haar  wat er ge- 
beurd wat. Telegrafisch heb ik daarna 
mevrouw Glover op de hoogte gehouden  

van den toestand der beide zieken. We 
hebben zware dagen doorgemaakt, ge-
heimraad, maar nu is alles voorbij. Laten 
we het beste hopen, en uw zoon geneest. 
Mevrouw Glover heeft me niet gezegd, 
hoe ze er voor staat, maar uit de weinige 
woorden, die ze in den laatste dagen 
daarover met me gesproken heeft, vermoed 
ik wel, dat daarbinnen twee harten elkaar 
gevonden hebben. Het geluk, zal uw 
zoon weer gezond maken." 

Voorzichtig opende Nieter de deur 
en wenkte den geheimraad, naderbij te 
treden. Deze zag zijn zoon en Barbara 
hand in hand zitten en wist toen genoeg. 
Hij voelde, dat van nu af zijn zoon zou 
genezen. 

(Wordt temelgd)... 
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menschen echter benadeelen deze fiere 
hoogleeraren daar niet mee. l) 

Erger is het, als de kortzichtige haat 
van enkelen zoo ver gaat, dat ze heele 
groepen menschen willen onthouden, wat 
tot nog toe in de beschaafde wereld als. 
algemeen bezit gold. 
- Engelscise dirigenten nu zijn er toe 
kunnen komen, de werken van Duitsche 
componisten van de programme's te 
schrappen. 
• .^ Op • die van de Promenade-concerten • 
in Londen kwamen ze bij den aanvang 
'Van het seizoen niet meer voor. Indien 
we den muziekcorrespondent van Ceacilia 
mogen gelooven, werden zelfs de afge-
maakte nummers veranderd en zoo moest . 
Strauss' Don Juan het veld ruimen voor 
Pomp and Circumstarice van Elger. 

Een Wagner-avond werd hersdiaprd 
in een opvoering van allerlei Fransche, 
Russische en Engelsche werken. Leve 
het Bondgenootschap I 

In hoever de volijverige directie van 
Queens Hall hiermee haar bezoekers 
geriefde, mag blijken uit de menigte brieven 
en ingezonden stukken, die tegen deze 
handelwijze protesteerden. 

Misschien hebben ze zelf ingezien, de 
bestuurders, hoe ontzaglijk geborneerd en 
belachelijk ze zich aanstellen met een 
dergelijk negeeren van wat eenvoudig 
niet dood te zwijgen is, namelijk de pro-
ducten van de onsterfelijke geesten, die 
hoog boven rassenhaat en industrie-naijver 
staan en hun scheppingen aan het gansche 
menschdom schenken. 

Hoe het zij, de maatregel is inge-
trokken en sommige chauvinistische noren 
moeten mi maar de wrange klanken van 
de gehate vijanden zien te verduwen. 

Een ander prachtig staaltje van vader-
landsliefde is het verbod om Duitsche 
piano's in Queens Hall te gebruiken. De 
patriottische gevoelens van den eigenaar, 
een zekeren Chappell, zelf piano-fabrikant, 
gedoogen niet, dergelijke gemaledijde werk-_—; 
tuigen in zijn localiteit binnen te zien I 
sleepen. 

Als een ware wijsgeerige struisvogel 
dient hij echter zijn ooges te sluiten voor 
het feit, dat de onderdeden van zijn eigen 
instrumenten helaas alweer dat hatelijke 
stempel dragen: „Made in Germany". 

A. K.—R. 

1) Zooale men weet . ie het nieuvrate rennen-er& 
V4I1 Berlijn „Piccadilly" ijlinge omgedoopt in „Veter- 
Imre. 

• 

Kunstzaal Kleykamp. 
11. 

Het lijkt wel, als men de tegenwoordige 
'Tuint  van een portret maken, zooals die 

in ons land en eveneens in de andere 
landen van beschaving en intellect bestaat, 
vergelijkt met wat in vroegere eeuwen 
daarvan gemaakt is — het lijkt dan wel 
alsof de kunst aan 't langzaam sterven is. 
Zie nu het portret op deze tentoonstelling 
toegeschreven aan Rembrandt en dat een 
jongen man voorstelt. Doch zie vooral 
ook — en het zijn méér karakteristieke 
portretten dan de wat slap kijkende jonge 
man, wiens geheele wezenuitdrukking zoo 
weinig met Rembrandts andere beelte-
nissen overeenkomt, — de prachtige 
portretkunst van Moro, van J. van Rave, 
steijn, van Dirk van Santvoort, van M. J. 
van Miereveld I Als type van een portret 
en als tijdsbeeld is het portret van Josuah 
Reijnolds een mooi staal. Het is een 
portret, dat door het oud worden van 
het doek, dunkt ons, niet heeft gewonnen. 
De reproductie voor ons liggend en die 
we hierbij doen afdrukken, toont wat 
vooral mooi is in dit portret,- duidelijk 
aan. Het is de houding van de dame die 
zoo voortreffelijk door den Schilder is 
weergegeven, de wijze waarop het hoofd 
boven den romp rieb  houdt. met die 
zachte gracieuse buiging naar voren, het 
is voorts het arrangement van de kleeding, 
voornaam in zijn grooten eenvoud, de 
Uitdrukking van het golaM, geheel in over-
eenstemrwn met de waardigheid van het 
geheel. De eenheid van zulk een portret 
is eigenlijk onovertrefbaar. Jammer dat 
hel coloriet niet sehooner is 1 De kleur 
is te slap, te veel erop uit om te bekoren 
om op den duur bij een veel en langdurig 
terugzien te boeien. Ia dit opzicht bevalt  

het vrouwenportret van van Mierevekl (in  
de middenzaal) ons beter. Eveneens dat 
van J. van Ravesteijn,r: naar alle waar- 
schijrdijkheid de vrouw van Jacob Cats 
voorstellend. Doch het meest treffende 
coloriet is dat wel, van den schilder A. 
Mom. De twee mannenportretten onmid-
dellijk naast den schoorsteen (rechts) van  

zaken uit den schat oude voorwerpen, 
_welke in vitrines neergelegd, op tafels uit-
gestald zijn. Dit oude bijbeltje is uit 't jaar 
vijftien honderd negen .en tachtig. Precies 
drie en een kwart eeuw ie dit ding dus oud. 
Vaal noch kleurloos is het echter. De stem-
pelhand toont nog, hoewel het goud wat 
dof werd, zijn voile weelderige ornamen-
tiek. Het blad is haast overladen van 
krullen en tierbintijnen en drukker wordt 
nog het geheele effect door bet zilveren  

beslag, dat in overvloed is aangebracht. 
De tijd heeft alle scherpe glans van goud= 
flikkering en zilverglimmen aan het draag-
bijbeltje ontnomen. Het is nu' een deftig, 
ingetogen boekwerkje. De verbeelding laat 
echter toe te denken hoe aandachttrekkend 
versierd, hoe druk-weelderig dit draagbaar 
bijbeltje moet zijn geweest. 

A. de H. 

Emiel Hullebroeck. 

Wat zou de Vlaamsche • ;afteer, die 
zijn land zoo liefheeft ons komen geven 
in een tijd, dat zijn hart moet bloeden over 
wat daarginds in België gebeurt, over 
het lot van zijn schoon Vlaanderen? 

Moeilijk konden we gelooven, dat hij 
liederen vol humor en. joligheid zou 
kunnen zingen ; dat hij vroolijk zoulOinnen 
vertellen van „het land van Rupelmonde" 
of van de vroolijke Leuvensche schacht, 
terwijl al dat land platgebrand en ver-
woest is en er in Leuven vooreerst geen 
vroolijke studentenliedjes gezongen zullen 
worden. 

Maar Hullebroèck ziet daar kans toe, 
omdat hij is een man van die gevoel 
en juiste intuitie en van een gezonden 
aanleg. In sobere woorden weet hij te 
spreken van mijn arm, zwaarbeproefd 
volk dat toch van aard zoo optimistisch 
en vroolijk is, dat bij vreugd en smart 
zijn lied zoo hoog houdt. Hij roept den 
ouden priester-dichter tot getuige en haalt 
Gezelle's mooi gedichtje „0 Lied" aan 
en ziet dan kans, ons zachtjes over onzen 
twijfel aan het goed recht Van den zang 
op dil oogenblik heen te brengen. Met -
goeden smaak kiest hij zijn onderwerpen, 
en hoewel we bij sommige van René 
de Clereq's teere liedeken weemoedig 
denken aan het verschil van toen en nu, 
Efullebroecks geestdrift, zijn waarachtige 
humor sleepen ons ten slotte mee. Ja, hij 
brengt ons tot het onmogelijk gedachte, 
een flink meezingen van allen -niet het 
lustige De gilde viert of Tineken van 
Heule. 

Wie gedacht heeft, dat Hullebroeck -
zou vertellen van zijn eigen ondervindingen 
d van de gevoelens, die hem als Belg 
doden beheerschen, die werd teleurge-
steld. In eenvoudige woorden zei hij, dat 
h • in dit onzijdig land geen woord zou 

len spreken, dat verkeerd opgevat zou 
noen worden, of mogelijk onaangenaam 

a deed. Hij zou slechts in zijn liederen 
s eken van zijn land en volk. 

Begrijpelijk is het, dat „De Noordzee" 
en dergelijke liederen groot succes hadden. 
Hij introduceerde tevens een vrijwilligers-
lied door de vrijwilligers Jaap Kunst en 
de Marees van Swinderen vervaardigd en 
uitgegeven ten bate van Steun-comité en 
Belgische vluchtelingen. 

Met de zeldzame gave die Hullebroeck 
daarvoor bezit, leerde hij het publiek dit 
pittige, frissche vaderlandsche lied in een 
oogenblik, zoodat het aan het eind van 
den avond staande door het gansche 
publiek gezongen werd. Op algemeen 

' verlangen zong hij daarna de Vlaamsche 
Leeuw, wat eveneens staande werd aan-

; gehoord en waarvan het refrein ook geest-
driftig werd meegezongen. 

' Waarlijk, Hullebroeck heeft kunnen 
ervaren dat er niet getwijfeld behoeft te 
worden aan de sympathie en het mede-
gevoel van Nederland voor zijn land. 

. Daar er velen teleurgesteld moesten 
worden door gebrek' aan plaats, zal 
Hullebroeck op verzoek nog een avond 
hier geven (Zondag). Zooals men weet, 
is de helft der opbrengst voor de vluch- 
telingen. A. K. R. 

WIJ GAAN VERHUIZEN. 
Aanstaanden Woensdag, 14 deser, gaan wij 

esa Kiwaterdijk 16 eerste Etage VCIIMILed 

naar bet pand LAAN VAN MEERDERVOORT 
30. Hebben wij ons het eerste Jaar ma bet 
bestaan sas ons blad wat moeten behelpen, 
Wauw krijgen wij la één woord Ideale kan-
toren, waar wij ons werk komma dam en 
oase ~nes karma ontruim zonale bet 
behoort. Wij borden een Voor esa bedoelt 
~aai ariabevolim. - 

De Dimde me 
• ..De Ildagmbe Vroowstekmatek" 

woord moeten zijn omdat de karakter-
analyse in zoo gaven en schoonen vorm 
is gegeven. Heel het weergeven van het 
menscReGijk gecornplicemd gedachtenleven 
ie volkomen in het gelaat van dien jongen 
man uitgedrukt. 

Wanneer we nu de lijstvan   schilder-
werken langs gaan en we zien in onze 
gedachten terug die hoekjes aan den wand 
van de artistieke Kleyliamp-zalen. dan zou-
den we wel door kunnen gaan met onze 

lezeressen aan te raden haar aandacht te 
vestigen op het schoon landschap Van 
Philip Koninck, dat in de entréezaal boven 
den schoorsteen hangt of op 't Gezicht op 
Haarlem van Ruisdael, het flora-portret 
van de Lairesse en het schilderij van Bre-
kelenkarn en vooral ook het groote‘schil-
derij van Jan Steen en Jan van Goyen 

vo.. vis.. st &MCI,. Demenportret dohr Jormah Reijnolda. 

de middenaai schenken ons een portret:-
kunst, welke van uitdrukking en wat 
karakterbeelding der voorgestelden aan 
gaat, onovertrefbaar schijnt. Wanneer we 
ons afvragen waarom we dit werk zoo 
ontzettend hoog stellen, dan zou het int- 

samen en dat de paardenmarkt te Rijswijk 
voorstelt. 

Doch behalve schilderkunst is er nog 
zoovéél samengebracht, dat 'belangstelling 
vindt. Onze tweede reprodrictie geeft in 
dit opzicht wel een der merkwaardigste 

Veen. Victor de Stoers 
- 

Libel met &meehebt:n. 
_ -  - - - 
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Halen en bezorgen franco. 

OPERA ROYAL DE LA 'HAVE. 
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Ouverture de la Saigon d'Opára 

LES HUGUENOTS. 
Rideau á 8 heures. 
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Het Mode-Academie J. & G. DE GRA RAAF F 

De Fabrieksbaas Financieel 's-Sravenhage. - Anna Paulownastraat I8A. 

wordt afgeleverd. 
Dit geeft dus een DIRECTE GELDBESPARING. 

Aflevering spoedig en correct. 

• 

Zondag 11 October, 8 uur. 

• • 
GEVESTIGD 1901.11. 

A D V ERTENTIEN. 

DAMES ir 
OVertellige haren kunnen 

binnen 8 klagen voor goed en 
pijnloos verwijderd werden. 8e-
hagilitkie  door beschaafde Dame 
in gesloten salon. 
Br. N". A 127 bureau v. d. blad. 

IV, 

k Vereen. Bel Ned. Toneel 
IN DEN 

Koninklijken Schouwburg, 
Zondagmiddag I I Oct. 2 nar 

HOFGUNST 
Blijspel in 4 bedrijven van 

TILO VON TROTHA. 

ONDERWIJS In: Patroon- 
tekenen, Maatknippen, 

Contente- en Mantekmaken 
Cursuslessen en privaatlessen. 

• Opleiding mor diploma M.I.V. 
Ooedkdope Avondcursus. 

Mej. J. A. van Goor. 
Van Bleijsmijkstreat 95: 

Inlichtingen Maandag en Dender- 

' dag ven 2-5 uur. 

Eenig  adres Maison Probatum. 
ZEESTRAAT 44. — TELEF. 6073. 

Dinsdag 13 October, 8' ,uur 
Leenwee Dameskteedermakert 

De D erde Man 4Elireerrtti2 
ka 

sedielomnerd mni d 
eine ven hooide» ven hidenirime 

Ms de Boarboostrut 

ANNA PAULOWNASTRAAT 89. 

TEL. 8213. : : DEN HAAG. 

Direct te aanvaarden: 

Netgemeubileerde Suite met of zonder kabinetten. 

Gemeenschappelijke tafel. 

THEATER-VERKILDE. --- beo gaai PENSION VAN ROOJEN, 
HEERENDRACH7 

Blijspel in 3 bedrijven door 
' SABATINO LOPEZ. Mei A. DAMEN, 

Plaatsbespreking van 10-4 uur. 

'n Lachsucces van begin tot eind. 
Wederom een Hollandsehe filmt 

VERZOEKING, 
Een drama van de zee. 

-7,rogt,l'T.J,oprzz, ,Lkt 

11111M1~1~11WW1151~M1 

keker & Kemper, 
Vlamingstraat 22. 

oir 

illesyogrowelloildell 
verkrijgbaar hij 

PETERS & Co., 

S
Parkstraat 97 

DEN HAAG. - TEL.385. 

FAMILIE-BIOSCOOP 
onder controle. 

PRINSESTRAAT 40-Telef. 7477 
In het Nieuwe Programma van 

9-15 OCTOBER 
treedt op de grootste film- 

actrice der wereld, 

ASTA NIELSEN, 
in een 2 aeter-drama 

Zapata's Bende. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16). 

Teleph. 8004. — Scheveningsche Veer 11. — den-  Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor het zeekenen van 
WAPENS EN, MONOGRAMMEN. 

• 

f 13.50, f 17.-, Spruil's Dog Cakes. 
f 21.50, f 28.-, I EN GROS. EN DETAIL. 

f 3 5.-, f 40.-. 

De ontwikkelde Vrouw 
betaalt geen honderd gulden 
voor iets wat zij even goed, 
zoo niet beter, voor vijftig 
gulden kan knapen. 

Dat is de reden waarom wij 
zoo vele ontwikkelde den es 
onder onze eliCntele hebben. 

Men raadplege steeds onze 
advertenties. verschijnende in 

' .de Avondpost", _het Vader-
land', de Nieuwe Courant" en 
,de Haarsche Courant'. 

Speciaal adres voor hen die 
uit Indie konten en zich goed 
en voordeelig willen hlrichten. 
Vraag °nee conditie voor 0E1.1-
name Van Inboedels, die wij 
iiiirspriiiiketijk leverden. 

lie Virectie 

v. h. VERKOOPHUIS, 

lir 103, 105, 107 
Gr. Hertoginnelaan 
(Dagelijks geopend van 

10- 4 mark 

L.FRANSES & 
KORTE POTEN 27 

71(// i•S0 .11 Jl. .17/11.,;01/1. 

T.Z or/nul angle J;leidsplein 26tyr. 

Jélr'ph ,740 - - 

OlSodr Oiaison eë ,Orneda. 

mseereland-ze,toarden-SZvorla 

Ofewsk die --iroy,20orrinek 

/.aan/vr/inren- -TM/ , 

.4wer/ilre de Ift /11/8011 

Jpemiliwe gém;re1h,  

Taillroor gi pa,* de 11;0.- 

MME. M. G. vAN DER LEEUW 
- - SIENOUP-DIGENDRE -- 

MAISON OE COUTURE FRANCMSE 
RODER ET MANTEAUX 

et,eesoen CO22 

TOUSSAINT.ADE ISA 

Thans zeer lage prijzen 
wegens geringen uitvoer. 

Maison VAN ' A K E N, Poeliers. 
HOFLEVERANCIERS. 

Hooge Nieuwstraat 40. Tel. Haag 1617. 

VRAAGT PRIJSCOURANT. 

ANNA VAN DER HORST, 
Anna Paulownastraat 31. Teleph. 3371. 

Ontvangen Nouveautés in 

HOEDEN - KAPSEL - HAARWERKEN 
Kapsalon voor Dames en Kinderen. 

(geplaatst kapitaal I 'Miljoen. gulden) 

's-Cravenliage, Laan van Meerdervoorl 23. • , 
De ges! ten !omringen hebben voornamelijk tol onderpand onver-

deelde nal tenschappen en hypothecaire grossen. Bij nalatenschappen 
wordt het evontueele risico, aan die soort van leeningen verbonden, 
door neme verzekering gedekt, terwijl bij grossen tot zekerheid 
strekt en iet onderpand en de aansprakelijkheid zoowel van den 
hypothecai en schuldenaar alp van den hypothecairen schuldeischer. 

Jaarversla en prospectus voorden op aanvraag toegezonden, 

COSTU ES-TAILLEUR 
penis de 70. - 

lag 
l KAMP-v pogo 

ANNA PAULOWNASTRAAT  59 
10 pCt. au ooroptant. 

,
,DE WEKKER". -111 

I WILHELMINAGALERIJ.: TELEFOON 2245. I 

I BLOUSES PEIGNOIRS, 
e 

MANTELCOSTUUMS, 

1/4. in alle prijzen. 
ant) 

Ontvangen: 
Een groote sorteering 

0 I 
in wammes van11000,1 500 en (100, 

DE VADERLANDSCHE BANK 
0 VOOR BELASTE WAARDEN 

OBLIGATIES 

tegen den koers van 100% °I0 
worden verkrijgbaar gesteld door: 

Openingsvoorstelling Braun. 
Kino Kénigin. 

Een van het moderne gerenommeerde 
recept. Amerika met - zijn dollars, zijn 
industrie-koningen en zijn mooie meisjes 
met eigenzinnige hoofdjes heeft de intrige 
geleverd. 

Het is. niet de eerste dusdanige. Jaren 
geleden deed de Dollarprinzessin haat 
intrede. 

- Doch het is alles nog gemoderniseerd. 

Aan _de lift is een plaats op het toonel 
ingeruimd en de Amerikaansche nieuwig-
heid (ook al weer oud geworden na een 
eenjarig bestaan der Kino Kemigin) n.l. 
het dansen met.gloeilampjes in een donkere 
balzaal, krijgen we ook nog even te zien. 

Het gezelschap Braun is zód goed 
hier bekend, dat het onnoodig is uit te 
weiden Over de manier, waarop deze 
operette van Jean Gilbert gespeeld werd: 

De eerste-rw artisten Marga Graf, 
Knaack en Brián zelf niet ie vergeten,  

dragen zoo'n stuk, waarvan de inhoud zoon 
beetje vermoffeld moet worden, geheel. 

De nieuwe eerste zangeres, Else Keuter, 
eerst onlangs bij het gezelschap gekomen,. 
bleek eveneens van het goede gehalte te 
zijn, zoodat deze avond eejt waarlijke ont-
spanning bood voor het zeer talrijke publiek, 
dat op Biauns eersten roep weer present 
WAS. 

. Marga Graf had een enorm bloemstuk 
in ontvangst te nemen. - 

Een uitstekende openingsavond. 

WIJ GAAN VERHUIZEN. 
Aanstaanden Woensdag, 14 dezer, gaan wij 

van Knenterdijk 16 eerste etage verhuizen 
naar het pand LAAN VAN MEERDERVOORT 30. 
Hebben wij ons het eerete jaar van het bestaan 
van ons blad wat inolen behelpen, thans 
krijgen wij in één woord ideale kantoren, 
waar wij ons werk kunnen doen en onze 
abonné's kunnen ontvang., zooals het behoort. 
Wij houden ons voor een bezoek minzaam 
.nbevolen. 

De Directie van'. 
„De Haagecho Vronerenkrordek". 

in het Costuumvak. 
MEVROUW. DEN HAAG, 22 9 '14. 

Cols Bleekarm . Louis Enunnesler. . _ • Voor mijn vertrek naar Indir kan ik niet nalaten U mijn wel- 
gemeend. dank te betuigen voor uw uitstekend onderwijs in het 

Zondagsprijzen. BUREAU Modevak aan mijn' Dochter Emma — 
Waar ik kan zal ik dan ook Uwe Inrichting gaarne aanbevolen. 

Plaatsbespreking van 10-4 uur. Ans  pallionastr. 70,  Hoogachtend, E. W. ZIEDEN, 0.-!. Ambtenaar. 

N. V. Ekbetriedbe Drukkerij .Dir Alba" - 'a-Gravrediage. 

VAKSCHOOL tot opleiding van Dames voor Costumière, Drama in 4 bedrijven van • 
H. A. JONES. Niatiwsblad .u___ .14r• Coupeuse, Directrice en L 
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door haar moeder op vierjarigen leeftijd 
naar een klooster te Breslau gezonden, 
de hoofdstad van Sileziè, eerst kort door 
Frederik den Groote veroverd. 

Dit nu was een Fransche -gewoonte; 
de aanzienlijke Fransche moeders der 
achttiende eeuw handelden op die wijze 
en zagen, zoodra haar dochters de eerste 
zorgen konden ontberen,- niet meer naar 
deze om. 

In dat klooster bleef Amalia tot haar 
dertiende jaar en keerde toen naar Berlijn 
terug. Men beschouwde haar nu als 
volleerd, doch weldra bleek, dat daaraan 
veel ontbrak en zij te Breslau slechts 

'"--lat-lezen en schrijven en een weinig 
muziek geleerd had. Men besloot haar 
toen de lessen te doen volgen in een 
pensionaat te Berlijn. Maar ook hier 
verkreeg zij geen algemeene ontwikkeling. 
Slechts haar Fransch leerde zij er goed; 
overagens beperkte het onderwijs zich tot 
wat mythologie en dansen. Maar de 
opvoeding der vijftienjarige achtte men 
nu natuurlijk geheel voltooid en spoedig 
was haar moeder al ijverig op zoek naar 
een echtgenoot voor haar. Amalia's eenige 
werk werd nu, zich in de groote wereld 
te bewegen. Eerst had zij er — door 
eenige nieuwsgierigheid gedreven — naar 
verlangd, dit leven te leeren kennen, 
maar weldra, verveelde het haar geducht. 
Vooral kreeg zij een hekel aan het kaart-
spelen. Zij had geen lust, er zich in te 
verdiepen en vond het geestdoodend. 
Maar wat haar in de allereerste plaats 
hinderde, was haar onwetendheid. Telkens 
weer hoorde zij andere jongere meisjes 
over zaken praten, waarvan zij volstrekt 
geen verstand had en dit griefde haar 
zeer. Dit zou en moest veranderen, zoo 
nam zij zich voos. Het eenige middel 
daartoe scheen haar te zijn, het besta-
deeren van boekeb.- interugdemzend 
voor • moeilijkheden, zelfs niet voor de 
grootste, begint Amalia haar zelfstudie, 
haan zelfontwikkeling met krachtige hand. 
Inderdaad, niets had zij te harer beschik-
king, geen (Eermeesters, geen boeken en 
Lovenal.... geen geld om zich studie-
werken aan te schaffen. Maar een Amaria-
Schmettau versaagt niet en 't is bijna 
ongeloofelijk. als wij vernemen, dat zij 
zich eremis oefenen gaat in 't door haar 
zoo verfoeide kaartspel, alleen maar om 

het, hierin harmonie te brengen; hij moet 
beginnen, het karakter van zijn kweeke-
lingen nauwkeurig te leeren kennen om 
daarnaar zijn streven te kunnen richten 
tot het gelijk maken der *ier vermogens. 

Verder wees Hemsterhuis er op, dat 
kennis dikwijls slechts middel was, geen • 

doel. Zoo bij voorbeeld was 't gtoote 
voordeel van de beoefening der wiskunde 
niet gelegen in het kennen zelf van- vele 
stellige waarheden, maar in het inspan-
, nende denken, dat daartoe noodig is. 

Al deze ideeën liet Amalia Gallitzin 
op zich inwerken en bracht zij kter in 
praktijk bij de opvoeding harer kinderen. 
Hemsterhuis bezocht haar in den regel 
twee . maal 's weeks .op „Niet Thuis". 
Van hoeveel nut waren haar ook de brie- 
vwo. zij._ met hem avis-selde_en de 
wandelingen op den Ouden Schevening-
schen weg of in de duinen van Zorgvliet, 
waarin zij samen tal van leerrijke gesprek-
ken hielden. Toen-  de kinderen grooter 
werden en een meer wetenschappelijke 
opleiding behoefden dan tot dusver, dacht 
zij er over, met hen aan het meer van 
Genève een buitenverblijf te gaan be-
wonen, omdat in 's-Gravenhage op den 
duur haar afgezonderd leven moeilijk kon 
worden voortgezet. Maar dit besluit zon 
niet worden uitgevoerd. In dien tijd toch 
stond aan 't hoofd der regeering te 
Munster Von Farstenberg, die krachtige 
maatregelen nam om ik geestelijke ont-
wikkeling in 't achterlijke Munsterland te 
bevorderen. Ook tot de Nederlanden was 
de roep over hem doorgedrongen; vooral 
de door hem ingevoerde schoolregeling 
werd zeer geprezen en daarom besloot 
vorstin Gallitzin, vóór haar vertrek naar 
Zwitserland, Von Furstenberg te bezoeken 
en dezen deskundige te raadplegen over de 

avonden meestal door in de balzaal, aan opvoeding en het onderwijs harer kinderen. 
—de speeltafel of in den schouwburg. en 

- 
Line weken vertoefde zij er ep. toen zij__ roeiboot -.van- _de_liade werd  afgehaald 

stand niet wel mogelijk was, werd Amalia --werd daarbij natuurdijk vergezeld door zijn naar 's-Gravenhage terugkeerde, koesterde werd 't hem bang te moede bij 't zien 
zij groote bewondering voor hem en zijn der golven en smeekte hij zijn moeder 
werk. Dit deed haar besluiten, de Zwit- de reis te mogen opgeven. Maar veront- 
sersche reis nog wat uit te stellen en een waardigd voegde Amalia hem toe: „Mijn, 
jaar te Munster te gaan doorbrengen. Daar ik 'schaam mij in mijne ziel over u," 
toch zou zij Furstenbergs methode grondig en gaf hem toen zulk een krachtigen 
kunnen leeren kennen en zou zijn persoon- stoot, dat hij over boord buitelde en 
lijke voorlichting haar ten deel vallen. • doon de matrozen moest worden opge- 

Inderdaad vertrok zij met toestemming visent. Dimitri zei later, dat dit moment 
van haar gemaal naar Munster en zoo 
goed beviel 't haar daar, dat zij er niet 
meer aan dacht, naar Genève te vertrekken, 
doch te Munster bleef wonen, waar haar 
man en Hemsterhuis haar jaarlijks een 
bezoek brachten. 

In het geloof liet zij haar kinderen 
volkomen vrij. Toen de tijd voor het 
godsdienstonderwijs aanbrak, besloot zij, 
hun volstrekt objectief de geschiedenis der 
christelijke openbaring te vertellen. Ter 
voorbereiding daartoe las zij zelve den 
bijbel met groote aandacht, doch dit 
bracht haar tot de overtuiging, niet altijd 
te hebben geleefd volgens de zedelijke 
voorschriften van het Evangelie. Lang-
zamerhand — mede door den omgang met 
von Farstenberg — gaat zij nu over tot 
de Katholieke leer en in 1786 keert zij 
tot dat geloof van haar jeugdjaren terug. 
In haar vriendschap met Hemsterhuis 
bracht dit niet de minste verandering. 
Zoowel Katholieke als Protestants.che ge-
leerden behoorden tal haar kring. Zoo 
leerde zij op een reis naar Weimar Goethe 
kennen, die beweerde dat zij op hem en . 
zijn vrienden veel invloed ten goede had ; 
tijdens een reis naar Halle maakte zij ken-
nis met den mystieken wijsgeer Hamann, 
tot wien zij zich zeer voelde aangetrokken. 
Te Halle bracht zij een bezoek aan 't 
Paedagogium van den vermaarden opvoed-
kundige Niemeyer. Dit Paedagogium was 
een soort middelbare school voor jongens. 
De vorstin wilde door eigen waarneming 
Niemeyers methode -van onderwijs leeren 
kennen en verzocht daarom, dat, er een 
les in de wiskunde zou worden gegeven. 
Dit gebeurde en een leerling moest op 
het bord de stelling van Pythagoras be-
wijzen. Toen hij dit gedaan had, vroeg 
de vorstin hem, of hij nog andere bewijzen 
voor deze stelling kende en toen ook zelfs 
de leeraar die vraag ontkennend beant-
woordde, werkte Amalia Gallitzin tot 
verbazing van allen een aantal bewijzen 
op 't bord uit. 

Welk een sympathieke figuur, deze 
vrouw uit de achttiende eeuw, die haar 

tragische leven wijdde aan.  de 'opvoeding 
harer kinderen. 

Wat haat persdon vooral aantrekkelijk 
maakt, is, dat zij zich aan deze taak gaf 
_met hart en ziel; dat men 't haar niet als 

opOderingsdaad heeft aan te rekenen —
ofschoon .00k dit natuurlijk groote waar 
deering zou verdienen — neen, dat zij er 

eene bijzondere vreugde in stelde, al de 
genoegens der wereld daarvoor vaarwel 
te zeggen. 

Amalia, vorstin Gallitzin, werd geboren 
te 13erlim rri1748• als gravin Schmettau. 
Zij typeert voor ons eenigszins de evolutie 
in de denkwijze der achttiende eeuw. Die 
denkwijze was bij haar geen navolging van' 
den algemeenen stroom; door zelfstandige 
studie, door levenservaring beschaaft en 
ontwikkelt zij zich en wijzigen zich haar 
ideeën. 

Van uit Engeland drongen de nieuwe 
denkbeelden in Frankrijk door; Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu verbreidden ze 
door gansch Europa en geheel dit wereld-
deel vertoont tenslotte eene nabootsing 
van Frankrijk, eene nabootsing van Fran-
sche wijsbegeerte, Fransche staatkundige, 
maatschappelijke en godsdienstige denk-
beelden.Vooral te Berlijn was dit het geval, 
aan het hof van Frederik den Groote, den 
vangen vereerder van Fransche literatuur 
en levenswijze, den vnend van Voltaire. 

Die Fransche geest blijkt ook uit de 
wijze, waarop Amalia werd opgevoed. 
Haar moeder wilde haar namelijk een 
katholieke opvoeding geven en daar dit 
te Berlijn voor meisjes uit den hoogeren 
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het geld, haar door Moeder afgestaan, 
om 't verlies te betalen, te kunnen be- 
sparen. Dit gelukt haar en nu kan zij 
boeken koopen. Toch was de keuze 
niet gemakkelijk, want zelfs geen enkele 
titel was haar bekend. Maar zij ,weet 

-raad en• vraagt een boekhandelaar naar 
werken, geschikt voor eene jonge dame, 
die zich zelve wilde onderwijzen. Doch de 
boekhandelaar zond haar slechts romans, 
waarschijnlijk omdat hij nietg anders had. 
Toch deed dit Amalia ween kwaad; deze 
lectuur kweekte bij haar een diep gevoel 
voor waarheid en zedelijkheid; de edele 
eigenschappen der romanhelden en hel-
dinnen werden door haar ten zeerste 
bewonderd en hoezenriden haar een 
afschuw in voor al wat laag was. *, 
• lntusschen werd zij ál meer en meer 

een gevierde persoonfijkheid in de groote 
wereld te Berlijn ; niet 't minst ddor haar 
schoonheid  en  muzikalen aanleg, maar 

—P toch ook door haar belangstelling in letter-
kunde en wetenschap. Spoedig werd zij 
hofdame bij de gemalin van den broeder 

1 des konings, prins Ferdinand., In deze 
hoedanigheid leerde zij te Aken den Russi-
schen edelman, vorst Gallitzin kennen, met 
wien zij in 't huwelijk trad ; zij zelve had 
voornamelijk toegestemd omdat iedereen 
Gallitzins kunde en talenten prees. 

Eerst woonde zij een jaar te St. Peters-
burg, maár aangezien Gallitzin tot gezant 
werd benoemd in de Republiek der Ver-
eenigde Nederlanden, vertrokken zij in 't 
begin van 1770 naar 's-Gravenhage. Hier 
werden zij zeer gevierd en ook aan het 
Stadhouderlijk Hof bijzonder vriendelijk 
ontvangen, vooral door de prinses van 
Oranje, gemalin van den stadhouder Wil-
Ityrn V, die Amalia reedb.wrcréfer te Berlijn 
goed gekend had. 

Hun huis op het Voorhout was zeer 
gezocht onder de aanzienlijke kringen; 
als diplomaat bracht vorst Gallitzin zijn 

vrouw, maar zulk een leven bevredigde 
Amalia in geenen deeles. Hierbij kwam 
nog, dat zij in haar gemaal zeer teleur-
gesteld was. Immers, zij had gehoopt in 
hem een leidsman te vinden voor haar 
geestelijke ontwikkeling, doch_ hij stelde 
weinig belang in de groote wijsgeerige 
vraagstukken, welke haar niet met rust 
lieten en ging op in zijn eigen vak, de 
natuurlijke historie. Juist in dien tijd ver-
langde Amalia vurig, zich geheel aan de 
studie te wijden, om zich rustig doch ernstig 
te kunnen voorbereiden tot de opvoeding 
harer kinderen, een meisje en een jongen, 

,toen nog in hun eerste levensjaren. Daar-
voor was echter noodig, zich uit de wereld 
terug te trekken. , 

Door toedoen van den Franschen wijs-
geer Diderot, dien zij reeds op een reis 
te Parijs had leeren kennen en die sedert 
dien tijd dikwijls bij de Gallitzins logeerde, 

,werd haar man ten slotte voor dit plan 
gewonnen. En zonder zich te storen aan 
het oordeel der wereld, zette Amalia door 
en begon haar nieuw leven. Toen men 
toch voortging, het haar moeilijk te maken 
roet bezoeken en uitnoodigingen, paste zij 
twee vreemde, doch radicale middelen toe. 

Vooreerst liet zij haar weelderigen 
haardos geheel afknippen en bedekte 
haar hoofd met een kort pruikje; zoo 
maakte zij 't zichzelve onmogelijk, in ge-
zelschappen te verschijnen. Ten tweede 
huurde zij voor zich en de kinderen een 
huisje op den Scheveningschen weg en 
liet op 't hek daarvan schilderen „Niet 
Thuis". 

In „Niet Thuis" nu werden heerlijke 
uurtjes dan-gebracht; hier leefde moeder 
slechts voor haar kinderen en ontvingen 
de kleinen eene voortreffelijke opvoeding. 

Grooten steun bij haar veelomvattende 
taak mocht zij ontvangen van Francois 
Hemsterhuis, den bekenden classicus en 
wijsgeer, dien zij in gezelschappen had 
leeren kennen. De richting zijner denk-
beelden werd hoofdzakelijk door- Amalia 
bij 't systeem harer opvoeding gevolgd. 
Zoo kon zij zich ten volle vereenigen 
met zijn thesis: De vermogen; der ziel 
zijn viervoudig: het vermogen om te 
willen, de wil; het vermogen om zich 
voorstellingen  te maken, de verbeelding; 
het vermogen om te denken, het verstand; 
het vermogen om zedelijk te gevoelen. 

het geweten. Bij de verschillende indivi-
duen zijn deze vermogens niet gelijkelijk 
ontwikkeld. De taak van den opvoeder is 

Elzas heeft al de dager van zijn schei-
ding van Frankrijk luidt 'geklaagd, in • 
woord en beeld, Herinner de vele 
Franache prenten, waarop de Elzas ge- 

zulk een indruk op hem had gemaakt, 
dat hij sedert een ander mensch werd. 
En welk een vreugde mocht Amalia van 
haar jongen beleven f Reeds een maand 
later kreeg zij vanuit Baltimore bericht, 
dat lij zich aan den zendingsarbeid wilde 
wijdeti. Hoe fier weerlegde zij tegenover 
haar familie de bewering, dat geestelijken 
slechts onnutte leegloopers zijn en wees 
zij op hun zelfopofferend en gevaarvol 
leven als zendeling. Later stichtte haar 
zoon in Pennsylvaniè de katholieke zen-
dingsgemeente Loretto en bleef zeer 
naar den zin zijner moeder zich aan zijn 
arbeid wijden in plaats van zijn vaderlijk 
erfdeel in bezit te nemen. In April 1806 
stierf Amalia Gallitzin, maar nog lang 
bleef bij velen de herinnering aan haar 
bewaard. En ook wij, bevoorrechte 
vrouwen der XXe eeuw, gevoelen be-
wondering voor deze energieke persoon-
lijkheid, die geheel door eigen kracht 
zich geestelijk ontwikkelde en daardoor 
ten zegen werd aan haar kinderen in de 
allereerste plaats, maar ook aan velen 
in wijden kring, die haar invloed ten 
goede ondergingen. 

JO SERNEE. 

En nu het resultaat van haar werk. 
Heeft zij het met succes bekroond mogen 
zien? Zijn haar kinderen opgegroeid tot 
nuttige leden van de maatschappij? On-
getwijfeld. En dat zij bij haar taak dikwijls 
met groote moeilijkheden te kampen had, 
doet ons haar nog meer bewonderen. In 
de eerste plaats vraagt men zich dan af, 
wat voor kinderen 't waren, die het voor-
recht bezaten, zulk een moeder te hebben. 
Het meisje, de oudste, was lief, verstandig - 
en huiselijk ere haar moeder had met haar 
niet veel te stellen. Later trouwde zij met 
den vorst Von Salm von Ryfferscheid. 
Maar nu de jongen. Deze hncl. wel een 
zeer goed verstand en een zacht karakter, 
maar was tevens even gemakzuchtig als 
zijn vader en miste alle wilskracht. Daar-
door gaf hij zijn moeder veel moeite, want 
hij kon zich maar niet schikken naar,  haar 
strenge regels. Toch wist zij hem daaraan 
te onderwerpen, al -was 't dan ook ten 
koste van heftige toomden. Zoo veel-
zijdig mogelijk wilde zij hem ontwikkelen, 
ook omdat hem dit als Russisch edelman 
later te pas zou komen. Aangezien de 
Russische adel begon met eenige jaren 
als officier te dienen, liet Amalia haar 
zoon ook in de militaire leervakken, in 
het staatsrecht en in staathuishoudkunde 
onderwijzen. Ook het zoozeer ontwikke-
lende en den geest verruimende reizen 
ontbeerde haar zoon niet; zij nam hem 
mede op haar uitstapjes en liet hem kennis 
maken met vele geleerden. Om haar jongen 
nog niet zoo vroeg bloot te stellen aan 
de vele verleiding van 't leven te St. Peters-
burg, liet zij hem eerst nog een groote 
reis maken, naar Amerika, onder geleide 
van Brosius, een Munstersch Oester en 
huisonderwijzer, die toen juist daarheen 
als zendeling vertrok. Karakteristiek voor 
de verhouding tusschen moeder en zoon 
is het tooneeltje, dat zich te Rotterdam 
vil& 't vertrek tusschen hen afspeelde. 
Toen Dimitri, Amalia's zoon, met een 

Uit den Elzas. 
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Lien Vetmis. — Portret van haat Vader. 

symboliseerd wordt als een droevige, of 
vertwijfelende of worstelende Elzassische 
boerin. Toch had het in werkelijkheid 
niet zooveel reden tot klagen. Het was, 
na de afscheiding van Frankrijk. sterk in 
bloei en welvaart vooruitgegaan. Boven-
dien is de Elzas vroom Katholiek — en 
zijn priesters zijn, als Duitsche priesters, 
gespaard gebleven voor de bejegeningen, 
die de Fransche geestelijkheid heeft 
moeten verduren. 

Maar Elzas leed naar den geest, want 
nauw. was -zijn geest met den. Franschen 
verbonden. . 

En dat heeft Duitschland vergeten. 
Duitschland heeft met den Elzas gehan-
deld als de plichtgetrouwe stiefmoeder 
met een kind. • 

Voor zijn lichamelijke ontwikkelingdraagt 
ze de grootste zorg. maandoor kleine en 
groote hatelijkheden vergalt ze hem het 
leven. En steeds meer in glorieschijn Ver-
rijst het beeld der eigen moeder. 

De Elzassers- moeten een zeer geestig 
volk zijn, en vermakelijk zijn de vele anec-
dotes, de vele bekend geworden gezegden, 
die Elzassische heldere koppen verzonnen 
of uitten ten koste van en tegen de gehate 
Duitschers. 

„Wetenschappelijke Bladen.  heeft den 
geest van de Elzassische bevolking een 
heel artikel waardig gekeurd, en enkele 
merkwaardige of zeer geslaagde anecdotes 
ontleenen we aan dat stuk:  

„Tijdens den oorlog van '70 waren 
PriágiscW -kuregiferdin een -dorp inge-
kwartierd. Toen zij aan tafel gingen zitten 
voor het middagmaal, trok een van hen 
zijn sabel en legde die op tafel, onder zijn 
bereik. Zonder een woord te zeggen ging 
de boer zijn grooten hooivork met ijzeren 
punten halen en legde die naast den sabel. 

„Wat doe je daar ?" vroeg de Pruis. 
„Ik leg een vork naast het mes.- 
Toen stak de Pruis zijn sabel weer op. 
Kortgeleden bevond een Franschman 

zich op zijn doorreis in Straatsburg  en 
was geërgerd, een zoo groot aantal Elzas-
sets zich te zien verdringen bij de aan-
komst van nieuwe troepen. Maar een 
Straatsburger bracht hem tot bedaren door 
te zeggen :  

„Wees er van verzekerd, dat er nog 
meer zullen zijn, om ze te zien vertrekken. 

In een bierhuis zegt een Straatsburger 
hardop: „Withelm II is waarlijk dé be-
minnelijkste van alle Pruisen.-  Aanwezige 
Pruisen antwoorden, stralend van voldoe-
ning: „Eindelijk dan toch laat ge den 
Keizer recht wedervaren." 

„Welzeker, hij tenminste heeft hier nog 
geen voet gezet, of hij staat alweer op het 
punt om heen te gaan." 

Een heel bekende anecdote is de ge-
schiedenis van het ex-voto. Kort na de 

annexatie is ze in beeld gebracht door den 

Straatsburgschen teekenaar Touchemolin. 
Een goede Elzassische heilige had vroe-

ger de streek eens bevrijd van een muizen-
plaag. Om dit mirakel te verwekken, was 
het voldoende geweest, voor zijn beeld 
een zilveren muis te plaatsen. Zekere pro-
fessor zag het staan én zeide : „Is het 

denkbaar, dat het bijgeloof hier nog zooveel 
macht heeft? Wat een bijgeloovig ras l" 
Maar een Elzasser antwoordde:  

„Wij zijn niet zoo liijgeloovig als u 
denkt, want dan hadden we naast de 
zilveren muis een gouden Pruis gezet." 

Graveerkunst 
(Lien Valen. 

Rome, 1 4 Sept. 14 

Na een oneindig aantal trappen te zijn 
opgeklauterd, bereikte ik eindelijk hijgend 
en blazend het atelier van Lien Valenga. 
Zij.  woont niet in een van die huizen. 
als in de Via Margutta, van binnen 
doolhoven met tallooze trappen en gangen, 
zijtrapjes en zijgangetjes, waar enkel 
schilders wonen, waar men nauwelijks 

• den weg kan vinden, en de bewoners 
elkanders werk kunnen kriliseeren, wan-
neer zij ze in km tuinen of tuintjes te 
drogen hangen. Het in een gewoon huis. 
enorm hoog, geweldig groot. Op de 
hoogste verdieping van dit hoor ge- 
bouw men weet dat zeer vele Ro- 

meinen vanwege het stof liever hoog dan 
lager wonen — moest ik mijn kunste-
nares zoeken. 

Het atelier is een mooi gelegen ver-
trek en heeft; daar het een hoekkamer 
is, twee ramen naar verschillende kanten. 
Dit is een • weelde, want de meeste 
kamers in Rome bezitten 'slechts één 
venster. Het ligt buiten de stad en ziet 
uit op het plein achter de Porta-Pia. 
Men heeft enyle grèote grauwe bouw 
van de Ooit door Michel Angelo ont-
worpen, onmiddellijk voor, zich. De Via 
Nomentana begint er en biedt onder haar 
boomen de gelegenheid eener mooie 
wandeling naar de oude Noméntaansche 
.brug, of, verder nog, naar de Campagne. 
Er is een geruisch en gedruisch en ge-
ratel van • wagens en trema, men' hoort 
er telkens het schelle schreeuwen -der 
krantenventers, of tegen den' avond, het 
zoetelijk spelend orkestje van de bar aan 
den overkant. In de verte, tegen den 
horiZon, ligt de blauwe schemering der 
Albaansche bergen, met Frascati, Albano, 
Rocca di Papa aan hun hellingen. Een 
atelier met zulk een ligging, al is het 
een beetje luidruchtig, is zeker begeer-
lijker dan een dier schildershuizen in de 
nauwe straten, waar geen ander uitzicht 
is dan dat der kleine tuinen, met hun 
verwelkte vruchtboomen en hun stoffige 
palmpjes. 

Lien Valenga verkreeg het vorige jaar 
den Hollandschen Prix de Rome voor 
graveerkunst en arbeidt nu 'eraan haar 
opdrachten en aan haar eigen vrije kunst. 
Aan de Academie te Amsterdam genoot 
zij haar opleiding van Dupont, later van 

Aarts, en ziet zich door haar bekroning 
in staat gassen' in dit land van kunst 
en schoonheid haar talent te ontwikkelen 
op een gebied, dat in Holland nog te 
weinig beoefend werd. Want al telt 
Nederland vele uitnemende etsers, een 
enkelen goeden houtsnijder, met de koper-
gravure heeft men zich over het alge-
meen weinig beziggehouden. Valenga's 
gewaardeerde meester, Dupont, trouwens 

niet eens een Nederlander, is wel de 
voornaamste. Men kent zijn prachtige 
platen uit Vlaanderen, met de paarden 
en ossen, en de omgeploegde landen, 
de vergezichten over akkers en rivieren, 
zoo strak en toch zoo gevoelig. zoo ge-
detailleerd en toch zoo geheel als een 
eenheid uitgevoerd. 

4 

Lies, Valenen. 

Graveerkunst is er een van veel ge-
duld, toewijding en bijzonder veel zorg. 
Toen ik de kleine tafel voor dat naar 
guiten gebouwde raam zag, waar, op 
een graveertoestel, "de koperen -plaat 
glansde in het naar binnen ghjdend mor-

genlicht. toen ik - Lien Valensa later. in 

haar hoor schort, daar gebogen zag 

vodr zitten, leek het mij iets heerlijks 
op die wijze uren lang te arbeiden aan 

een prent. die men langzamerhand riet  

volledig worden, waarin men de moge-
lijkheden voelt, en die toch ook voor 
den kunstenaar zelf nog een geheim is 
zoolang hij haar niet heeft afgedrukt, eir 
zijn schepping positief voor zich ziet 
liggen. 

Zij werkte aan- een portret van doctor 
Gilbert Brol!, den priestelijken directeur 

van het Nederlandse-h teR-ome. 
Lichtelijk voorover neigend zit deze te 
schrijven. "enige boeken liggen voor en 
naast hem op tafel, een boekenkast staat 
achter hem. Naar de gewoonte van zocij-
veel oude portretten ziet men boven in den 
hoek een wapentje. Onder de beeltenis 
vermeldt een in sierlijke rondletters ge-
néhreven titel den naam en de kwaliteit 
van den geteekende. Ik zag een tijdlang 
toe i de kunstenares werkte aan de planken 
van de boekenkast. Met de fijnere naald 
etste zij eerst de dunne lijntjes der tee-
kening, om dan later met het burijn 
iedere trek afzonderlijk te verdiepen. Het 
is een kunst waarvan ook het handwerk, 
dat er in ligt opgesloten, bewondkring 
wekt. Hoe veel gevoeligheid moet de 
van nature reeds gevoelige hand vae,een 
begaafde bezitten en ontwikkelen! Hoe 
moet de hand de benodigde kracht Voor 
iedere lijn afmeten, hoe gewillig ni et 

zij meegaanterwijI de kun e- 
4- naar haar bewust laat k 

pen met het harde ko e, 
het koppig instrument. , ij 
was bezig met de stohlit-
drukking van de planken, 
zette kleine gebogen haahks 
om de vlammen van het hout 
weer te geven. Voor ieder 
rond of glooiend trekje, moet 
zij met de eene hand de 
ronde schijf, waarop de 
plaat is vastgelegd, rond-
draaien, terwijl de andere 
hand in tegenovergestelde 
richting haar vasten gang 
gaat. Zoo zag ik het worden, 
het speet mij, dat ik niet 
dadelijk het gansche resul-
taat van den arbeid op een 
afdruk kon waarnemen. 

Wat heeft Valenga tot 
nu toe bereikt? Zij is jong 
en arbeidt nog aan haar 
eigen ontwikkeling. Zij is 
zich bewust nog lang niet 
bereikt te hebben wat zij 
bereiken wil en wat, ik 
aarzel niet het te zeggen, zij 
bereiken kan. De kunstsoort 
waarmee zij zich voorname-
lijk bezighoudt, maakt, dat 
zij reeds nu alle .belang-
stelling verdient. Wanneer 

ik dit zeg, denk ik vooral aan de twee 
eerste staten van het portret van Doctor 
Brom, waarop het eigenlijke portret bijna 
geheel voltooid was. Hier kan men een 
schoon spel van haaltjes en lijntjes, 
van strepen en groeven zien vervloeien 
tot een geheel, waarin het licht en 
de schaduwen te zamen het beeld op-
bouwen van een levenden riverdeh. Ook 
aan die oudere gravure van haar vader, 
die hierbij gereproduceerd woedt. Er zijn  

misschien aanmerkingen op te maken, maar 
in zijn geheel is het een verdienstelijk 
werkje. 

Ik zag ook ander werk van Lien Va-
lenga. teekeningen, etsen, pastels. Sint Jan 
bijvoorbeeld, een groep jongelingen. een 
meisje overvallend met het verschrikkelijk 
getoeter, waarbij hooien en zien vergaat, 

het meisje voor-overbuigend, de handen 
aan de noren. Er staat een stalletje hij, 
door kaarsvlammen verlicht, dat heel mooi 
doet tegen de paarsroode blouse der koop-
vrouw en haar bak met mode appeltjes. 
Lampions zijn gespannen van het eene 
café naar het andere. Het is een levendige 
expressie van een typisch feest dat slechts 
op een enkel punt zulke taf ereelen biedt, 
waarvan Valenga er een in haar werk 
vastlegde. Ook trof mij een pastel van 
een wereldsch gekleede dame, op we-
reldsche wijze, misschien wat al te modieus 
uitgewerkt. In blauw fluweel zit de ge-
teekende achteloos achterover op een 
Dagobertstoel; de grijze, met witte zij 
gevoerde mantel, hangt gedeeltelijk langs 
de stoel af. De uitdrukking van het gezicht 
is merkwaardig, de hand gesticuleert leven-
dig. Het portret, de stoffage, de vaas met 
rozen, maken te zamen een werkje dat, 
hoewel het onderwerp voornamer lijkt. 
toch minder wezenlijk voornaam is dan 
de gravure van Dr. Brom, evenwel goede 
kwaliteiten bezit. 

Ik hoop, dat juffrouw Valenga, die zelf 
een zoo bescheiden oordeel over haar 
kunst heeft en het nauwelijks wilde goed-
keureO, dat ik over haar zou schrijven, 
omdat zij, zeide zij, nog zoo weinig zich 
zelf was, mij niet kwalijk neemt, wanneer 
zij leest hoe vrij ik van haar vergunning 
gebruik gemaakt heb. In Holland zal men 

ongetwijfeld te eeniger tijd bewondering 
vinden voor haar portretten, wanneer zij 
die ontwikke ling bereikt heeft waaraan 
zij zoo ernstig arbeidt. 

N. E. v. E.—B. 

Eenjarig bestaan der Familie-Bioscoop. 
Met veel belangstellenden, een keurig 

programma en een schat van bloemen 
vierde 1.1. Dinsdag de Familie-Bioscoop 
haar eenjarig bestaan. 

Voor den aanvang van het programma 
hield de explicateur, de heer De Jong, een 

feestrede, waarin hij o. a. het doel der 

Familie-Bioscoop uiteenzette. 
In de pauze werd door de directie een 

bloemenhulde gebracht aan den explicateur 
en den kapelmeester en door den explicateur 
en het personeel aan de directie. 

Van het programma moeten wij even de 

films „De Wonderbaarlijke Redding" en 
„Gebtoken. Levens-, beiden-van- de444-
landia-fabriek te Haarlem, noemen. 

De Directie heeft goed gedaan, deze 
films op haar programma te plaatsen; zij 
behoeven niet voor films van buitenlandsch 
fabrikaat onder te doen. 

Ook de controle-commissie woonde de 
voorstellings bij en kon zich verheugen in 
een volle zaal, die toonde elk een talrijk 
publiek belang in haar werk, stelt. ' 

Wij weraschen de Familie-Bioscoop 
een lang en succesvol bestaan. 
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Leiddraad Her de Ilaagsche Meisjes bij 
de keuze vao een beroep. 

Anna Polak, de directrice van het 
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, 
waarover we reeds meermalen in ons blad 

spraken, heeft een klein- boekje samen- 
-gesteld, dat—van een -grooten ernstigen 
arbeid getuigt en duizenden raad kan geven. 

Zelden zal men zooveel wetenswaardige 

en interessants op zoo weinig bladzijden 
vereenigd vinden, ook voor degenen die 
er niet eens regelrecht belang bij hebben. 
Het kleine boekje, met zijn schijnbaar 
dorre opsommingen en zijn droge opeenvol-

ging van vermeldingen is mij een ganschen 

avond tot boeiende lectuur geweest. 
Het doel van het boekje wordt in den 

bovengenoemden titel duidelijk genoeg uit-

gedrukt. Uit het voorwoord schrijf ik 't 

volgende over: „Reeds eenige jaren ge-

leden vatte het Nationaal Bureau voor 
Vrouwenarbeid het plan op, voorloopig 

alleen voor de grootere gemeenten ten 
onzent, boekjes samen te stellen, die tot 

l'eiddraden zouden kunnen dienen bij de 
beroepskeuze voor meisjes. Telkens op-
nieuw toch trof ons het droevige ver-
schijnsel, dat vrouwen in veel grooter 
getale nog dan mannen hare arbeidstaak 
beschouwen als een last, die als een boden 
zwaarte getorst in stede van met opge-

wektheid en veerkracht gedragen wordt, 
omdat zij van haar werk niet houden of 
er niet voor geschikt zijn, terwijl zij zich 

--ep_een ander plekje van het maatschap-
pelijke arbeidsveld wellicht opperbest op 
haar plaats zouden voelen. 

Dat zijn de slachtoffers eenex verkeerde 
beroepskeuze, een verschijnsel dat onge-
twijfeld te wijten is aan verschillende 
oorzaken, waarvan niet de minst belang-
rijke moet worden gezocht in onbekend-
heid met het bestaan en den aard van 
een aantal beroepen, de gelegenheid om 
daartoe te worden opgeleid en de voor-
uitzichten, die elk beroep biedt aan de 
deugdelijk onderlegde arbeidskracht. 

Even veelvuldig als de oorzaken, zijn 
ook de noodlottige gevolgen van die ver- 
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Dertiende Hoofdstuk. 

Toen Dom den volgenden dag haar 
kamer in het directiekantoor 'binnentrad, 
lagen er op haar schrijftafel een aantal 
brieven en bovenop lag er een met het 
handschrift van Werner, geadresseerd aan 
het direttiwkantoor : het luidde 

„Hierbij bericht ik de ontvangst van 
de mededeeling dat mejuffrouw Dora 
Buchwald mijn diensten vanaf 31 Maart 
van het volgend jaar niet meer behoeft." 

Een gerucht in de kamer naast haar 
de'ed .Dora opschrikken. 

De Redactie is te spreken: 

DINSDAGS en VRIJDAGS van 2 tot 4 uur 

aan het Bureau van dit blad. 

keerde beroepskeuze gebleken: stuwing 
van steeds versche scharen werkkrachten 
naar enkele overvolle beroepen, waar een 
scherpe concurrentie gaat heerschen en de 
loonstandaard daalt; onbevredigdheid van 
de „arbeidster''; die moeilijk plaatsing 
vindt, langzaam opklimt, weinig verdient 
en haren dagelijkschen arbeid met tegenzin 
vervult; -ontevredenheid ten slotte bij de 
ouders, die geld hebben besteed aan een 
opleiding, die zoo weinig resultaat blijkt op 
te leveren. 

Tot voor weinige tientallen van jaren 
werd, behalve in enkele bevoorrechte 
kringen, en ook daar veelal voor de zoons 
altéén, aan het zoo bij uitnemendheid he-
tngrijke vraagstuk vasude...beroepskeuze 
geen of ternauwernood aandacht ge-
schonken". 

Hierin komt verbetering, en Anna Polak 
helpt met haar Leiddraad krachtig mede, 
. om hierin nog meer verbetering te brengen. 

Langzamerhand is 't heel gewoon ge-
worden, gelukkig, dat een meisje een 
beroep kiest. Of eigenlijk — van kiezen 
was nog in weinig gevallen sprake. Het 
een of andere beroep, waar men zoo 
tegen aanliep, werd ter hand genomen en 
daardoor ontstonden zoo vaak ander de 
werkende vrouwen wantoestanden, als 
Anna Polak dat reeds in haar Voorrede 
beschrijft. 

Het was ook zoo moeilijk, het kiezen. 
Want een overzicht van vrouwenberoepen 
bestond niet — hier in de Leiddraden 
wordt het gegeven, en nu krijgt men, wat 

vrouwenberoepen aangaat, werkelijk den 
indruk: te kust en te keur. 

Laat ik nog even enkele regelen lichten 
uit Anna Polaks „Woord aan Ouders en 
Voogden." 

„Ouders en Voogden moesten met 
evenveel zorg het beroep kiezen voor hun 

. meisjes als voor hun jongens. " 
Volstrekt niet alleen voor zonder het 

het ongefortuneerde meisje betreft. Want 
vooreerst: geld kan verloren gaan, maar 
hetgeen men verzameld heeft aan kennis 
en praktische handigheid, is een duurzaam 
bezit, een schat voor het leven vergaard! 
En bovendien: geen brood smaakt zoo 
lekker als het eigen verdiende, en het zou 
wel zeer onbarmhartig zijn, ogn juist het 
rijke meisje dat genot te ontzeggen. Zij 

Ze stond op en opende de deur. Ge-
heimraad Kersten zat aan de schrijftafel 
op de plaats, die hij vroeger ook inge-
nomen had. Toen hij Dora zag, sprong 
hij met bijna jeugdige veerkracht op. 

Dora zag, hoe Kersten in den laatsten 
tijd geleden had en een diep medelijden 
kwam over haar. 

„Goeden dag, kindlief," sprak Kersten 
met eigenaardig weeke stem. „Goeden 

dag! Daar ben ik weer en naar ik hoop 
zal er nu niets meer tusschenbeide komen. 
Kan ik je een oogenblik spreken?" - 

„Natuurlijk, beste oom Kersten," ant-
woordde Dom en trad kaar kamer binnen, 
terwijl Kersten volgde. 

Kersten ging zitten op den stoel naast 

haar schrijftafel en begon : 
„Alles zal nu wel in orde komen, kind. 

Na regen .volgt altijd zonneschijn. Jij be-

hoort tot de familie, ik houd van je als 

van een dochter; daarom zal ik je nu 
nok vertellen, hoe alles nu een gelukkige 
wending heelt  genomen. Je bent discreet 
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zou daardoor armer warden dan haar 
armste zusters!"  

Hier wou_ ik alleen even- opmerken, 
dat het rijke meisje, 't welk op onver-
schillig welke plaats, in welke verhouding 
haar brood verdient, daar het ongefor-
tuneerde-meisje-iaden-weg staat Moge -
het rijke meisje dat uit barmhartigheid 
bedenken! Moge zij slechts die werk-
kringen kiezen, die zooveel van haar 
arbeidskracht vorderen, dat zij het brood 
waard is, wat ze nuttigt, maar waar geen 
geld gegeven kan worden, gedag:tig aan 
het woord uit Faust 

Was du ererbt von deinen Vátern past, 
Erwirb es, um es zu besitzen. 
Zoodoende wordt dus de philantropie 

haar eenig terrein, maar hoe uitgebreid is 
dat tegenwoordig! Het herbergt niet 
alleen ziekenverpleging en armverzorging, 
doch ook onderwijs en opvoeding, en 
voor haar, die tot dit alles geen roeping 
voelen, administratie en controle. 

Ik neem even het Woord áan teders 
en Voogden verder met u door. 

„Niet minder gewenscht dan eenige 
meerdere ontwikkeling voor, is eenige 
meerdere ernst van de vrouwelijke arbeids-
kracht. Gebrek aan ernst bij de „arbeid-
sters," in hoevele vakken hoorden wij 
daaroVer klagen 

Ziehier een toch vurige feministe, die 
de waarheid, een droeve, schandelijke 
waarheid onder de oogen durft zien. Ik 
kan U meer dan één voorbeeld noemen 
van inrichtingen met overwegend manne-
lijk personeel, waar de vrouwelijke arbeids-
krachten, en terecht, worden uitgelachen 
om haar omteuten, haar pretenties. 

„Wat nu eindelijk de gezondheid der 
aanstaande arbeidster betreft — in zoo 
menig beroep hoort men de klacht uiten, 
dat juist de vrouwelijke werkkrachten zoo-

veel verzuimen, somtijds door voorgewende, 
maar dikwijls ook door werkelijke ziekte. 
Ook deze klacht zullen onze lezeressen 
als een waarheid onderschrijven. Wat de 
voorgewende ziekten betreft, ze zijn te 
rangschikken onder hetzelfde euvel als 
Anna Polak hier boven noemde: Gebrek 
aan ernst. Wat de werkelijke ziekten betreft, 
Anna Polak wil die aldus verklaren, dat 
nog altijd de lichamelijke opvoeding van 
het meisje verre achterstaat bij die van 

en zult er niet over spreken. Gisteren 
heeft de lieve, goede Barbara Glover 
haat hand geschonken aan Lothar ; ze 
zijn verloofd. Publiek kan de vesloviná 
nog niet worden, want eerst wil Lofhar 
zijn ontslag uit den dienst nemen. 

Dan hebben we gauw de off iciSele 
verloving en de bruiloft. Het harteleed 
van mijn zoon is nu genezen. Wat zijn 
wij menschen toch dwaas en wat berok-
kenen we onszelven toch een onnoodig 
verdriet! Nu zijn ze het gelukkig eens. 

Weet je, wat er hier is voorgevallen 
in den tijd, dat we op reis waren? Ik 
moet daarover 'met je spreken', ook in 
het belang van mijn zoon; want in 
zekeren zin ben jij er nok hij betrokken. 
Weet je, dat er een duel heeft plaats-
gevonden 7" 

„Ik heb wel eenige vage geruchten 
daarover gehoord," zei .Dora. eenigszins 
onzeker. 

„Dan ben ik verplicht, je alles op te 
helderen.-  zei Kersten. „want het gaat 
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den jongen, zoodat zij minder goed voor-
bereid als hij, in 't kampperk treedt. Hier 
ligt zeker een deel der waarheid; een 
ander deel zal wel daar te vinden zijn, 
dat een vrouw nu eenmaal vrouw is en 
blijft en haar organisme vele der verrich- 
tingen en toestanden van het „eigen=Erood 
verdienen" niet dragen kan als het manne-
lijke organisme. Men moest b.v. eens een 

enquête instellen naar St de schade, die 
het vele „staan-  de onderwijzeressen be-
zorgt. En onder de vrouwenberoepen, die 
Anna Polak volledigheidshalve laat volgen 
in haar lijsten, zijn er enkele, zeer zeker, 
te zwaar voor het vrouwelijk lichaam, als 
daar zijn: glazenwasscher, stationskruier. 

lk weet, dat men in de pers Anna 
Polak hard is- gevallen over die glazen-
wasscher en die stationskruier, benevens 
over nog eenige beroepen, die men niet 
geschikt voor vrouwen achtte. Deze aan-. 
val, hoezeer die ook leek te komen van 
zeer bevoegde zijde, was toch geheel en 
al onverdiend. Als Anna Polak nu een 
beeld wil geven van Het Vrouwenberoep 
in Nederland, en als er nu toch werkelijk 
één vrouwelijke glazenwasscher is in Alk-
maar, en een stationskruier in Bergen-op-
Zoom, waarom zou ze dat dan niet mogen 
vermelden? Nergens spreekt ze ook maar 
één woord ter aanbeveling van deze be-
roepen. 

Anna Polak eindigt haar toespraak tot 
de uders met erop aan te dringen, dat 
de rbeidster zal beseffen, als de arbeider, 
dat ze haar loon waardig is — ze ga 

dus niet onder de markt werken. En om 
zich bij voorbaat al te dekken tegen 
mogelijk-  misbruik van haar krachten, sluite 

ze zich aan bij de vakorganisatie, zoo 
die bestaat of ter hand wordt genomen. 

Om u eenig denkbeeld te geven van 

de wijze, waarop Anna Polak.  haar Leid-
draad heeft samengesteld, laat ik hier 
eenige titels volgen der zeven afdeelingen, 
waarin ze haar boekje verdeelde: 

Lijst van Ambten, Beroepen en Be-
trekkingen, in Nederland door vrouwen 
vervuld. 

Lijst van Ambten, Beroepen en Be-
trekkingen, waarvoor in den Haag op-

leiding te vinden is. 
Inlichtingen omtrent opleiding voor en 

vooruitzichten in de beroepen en betrek- 

ook om jouw persoon. In zijn koorts, 
paroxysme heeft mijn zoon, terwijl hij 
Spalding beleedigde, en hem uitdaagde, 
ook jouw naam genoemd en juist om die 
beleediging van jou heeft Spalding het 
duel geaccepteerd. De beleediging, die 
Lothar tegen jou geuit heeft, is heelemaal 
niet erg, is eigenlijk niet eens een be-
leediging, want het was de sitMg van 
een waanzinnige, van een zwaarzieke 
althans." 

Daarna vertelde -Kersten alles wat er 
gebeurd was aan Dora en hij was zoo 
ijverig bezig, zijn zoon te verdedigen en 
verontschuldigingen voor zijn gedrag te 
vinden, dat hij heelemaal niet zag, hoe 
Dora's gezicht meer en meer veranderde: 

Eindelijk besloot Kersten: 
„En nu wordt alles goed. Die goede. 

beste Werner heeft het mijn zoon al' 
vetgeven. Maandag komt hij zelf bij hem. 
om  hem de hand te reiken. Met Gods 
kenadigen wil ia er een groot ongeluk 
'voorkomen en hu hoop ik. ook, dat alles 
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kingen, door vrouwen vervuld, waarvoor 

nl den Haag opleiding te krijgen is. 

Dit is wel het meest interessante deel 

van het boekje. Elke vrouw kan daar veel 

uit leeren, al heeft ze geen dochter, waar 

ze een beroep voor kiezen wil. Bv.: Wat 

verdient een Huishoudster? „f 200—

f 500, met kost, inwoning, waschgeld-. 

Waar kan ik er een krijgen? „Bij het 
„Plaatsingsbureau voor gediplomeerde 
huisbouditers, Leidsche kade 99, Am-

sterdam.- 
En dan de bemoedigende woorden, voor 

wie toch voor haar dochter zoekt: „Ge-

diplomeerde huishoudsters vinden in ons 

land gemakkelijk plaatsing." 

Een kookster of kookvrouw krijgt f 5 

f 10 per keer. 
Linnenjuffrouw op een boot, een be-

trekking voor avontuurlijk aangelegde meis-

jes! De le linnenjuffrouw verdient f 30—

f 50 in de maand + fooien. Dat die 

aanzienlijk zijn, weten de Haagsche dames 

't best, door al haar Indische vriendinnen. 

De linnenjuffrouwen gaan immers vaak 

strijken met de niet meer noodige dek-

stoelen, in Indië met de dikke kleergin. 

in Holland met de dunne, van mevrouw 

en de kindertjes. 
Een mij onbekende betrekking was die 

van ambtenare aan een Gasfabriek. 
In de Inlichtingen vinden we daarom-

trent: „Onderwijzeres, die in een gasfabriek 

het publiek leert, op welke wijzen gas 

voor de huishouding is aan te wenden, 

b.v, voor het koken, strijken enz. Salaris 

tot f 1000 toe.- 
Onder den titel „Hoofd van een win-

kelzaak" vinden we een aansporing tot 

de vaders, om, als ze hun dochter .op-

nemen als deelgenoote in hun zaak, den 

firmanaam te veranderen m X en dochter. 

De inlichtingen omtrent het vak apothe-
kers-assistente zijn afschrikkend „De 

. toestanden in dit vak zijn zeer ongunstig; 

de betrekking voor „halve dagen" levert :-
slechts een bijverdienste op ; die—voor 

_	 heele_olagen stelt—zeer hoogs-eischen aan— 

de gezondheid." 
Het beroep van strijkster wordt aan-

geprezen, doch alleen voor gezonde en 

sterke meisjes. Er is steeds vraag naar 

strijksters. 
Ook-  kapster wordt een zeer geschikt 

vak gevonden, mits de meisjes een even 
degelijke opleiding zoeken als haar manne-

lijke collega's en niet onder de markt 
werken. 

Anna Polak zet er even een aardige 
opmerking bij : „Er is geen reden, waarom 

jongens niet en meisjes wel „vies-  zouden 

zijn van haarwerk. 
Afg-éhiden wordt, als vak 
Boekbinden, 
handweven, 
handwerken, 
batikken, en wel om te dure materialen, 

te weinig afzet en als gevolg van een en 
ander de onmogelijkheid om een eenigs-
zins redelijk inkomen ermee te verwerven. 
Ook de vakken tuinbouwkundige, tuinier-
ster en tuinarchitecte worden „vooralsnog" 
afgeraden. 

Ik zal niet verder gaan. Wellicht weten 
onze lezeressen thans, wat ze aan den 
Leiddraad kunnen hebben. 

Tot slot nog een paar wetenswaardig-
heden, opgepikt uit het kleine boekje 

Een hofdame verdient f 1200 's jaars 

plus kost en inwoning. 
. Een I e danseres f 300 in de maand. 
De leden van het balletcorps f 50— 

f 85 per maand. . 
Een stovenzetster f ± 20 in 't 

jaar. Geef haar eens een dubbeltje extra, 
als ze uw stoof warm voor u .neerzet! 

Het boekje kost 50 cent plus port-
kosten en is te verkrijgen bij het Nationaal 
Bureau voor Vrouxenarbeid, Jacob v. d. 
Doesstraat 68, den Haag. . 

Aan alle Haagsche meisjes, die van 

school gaan, wordt het kosteloos uit-
gereikt.• 

Soortgelijke gidsen, die natuurlijk op 
zeer vele punten overeenstemmen, bestaan 
reeds voor Rotterdam en Amsterdam. 

Eere aan het Bureau, dat het zooveel 

over had voor de beroepzoekende meisjes. 
En aan Anna Polak, dat ze een dergelijke 

omvangrijke taak met zooveel nauwge-

zetheid heeft verricht ! 

De Deensche Vrouwenraad 
en de Oorlog.' 

Aan Regeering en Volks-
vertegenwoordiging. 

De Deensche Vrouwenraad heeft in de 
Bestuursvergadering van I I Augustus be-

sloten er de Regeenng en de Volksver-
tegenwoordiging eerbiedigst op te wijzen, 

dat het wenschelijk is om, zoolang de 
mobilisatie duurt, een algemeen verbod uit 

te vaardigen tegen den verkoop en het 

schenken van geestrijke dranken. 

Wij vinden het onverantwoordelijk 

duizenden jon reden saam te brengen_ 

zonder krachtige maatregelen te nemen 
om dronkenschap en daaruit voortvloei-

ende andere onzedelijkheid te voorkomen 

onder deze omstandigheden. 
Maar van de andere zijde kan het niet 

anders dan kwaad bloed zetten, indien 

een dergelijk verbod zich alleen beperkt 

tot de gemobiliseerden. 
De Nationale Raad veroorlooft zich 

verder eerbiedig te kennen te geven, dat 

hier te lande evenals in Noorwegen, een 

verbod "moge ingevoerd worden tegen het 

gebruiken van graan en aardappelen voor 

het bereiden van brandewijn of belastbaar 

bier, zoolang de tegenwoordige toestand 
duurt. 

Wij beschouwen het als onverantwoor-
delijk, dat voedingsmiddelen gebruikt wor-

den voor de fabricatie van alcohol in een 

tijd dat het land bedreigd wordt met 

schaarschte. De steenkool, die nu benut 

wordt tot het maken van spiritus, zou 

dan ten goede komen aan werkzaamheden 

ten bate der gemeenschap. 

Het Bestuur van den Deenschen 
Nationalen Vrouwenraad, 

(ie. g.) HENN1 FORCHHAMMER, 

Presidente. 

Ondersteuningsfonds. 
Het Bestuur van den Deenschen Natio-

nalen Vrouwenraad wendt zich hiermede 
tot de openbare en bijzondere instellingen, 
welke hulp verleenen aan de werkeloozen, 
met de dringende bede om de uiterste  

pogingen aan te wenden om aan dezen 
werk te verschaffen. 

De werkeloosheid heeft niet minder de 
vrouwen getroffen. Een menigte vrouwen, 
die tot nu toe zichzelf bedropen, en daarbij 
nog kinderen te verzorgen hIlen, gaan 
nu tevergeefs van plaatS tot plaats om 
arbeid te zoeken, en zijn ten slotte ver-
plicht hulp te vlagen voor de betaling 
der huishuur en voor levensonderhoud. 
Dit is een zware gang voor haar, die er 
een eer instelt zich er zelf doorheen te 

• slaan. 
Velen dezer zouden geholpen kunnen 

worden om werk te vinden. Regeering én 
Gemeenten moeten vooraan gaan, door 
zooveel mogelijk werk uit te geven. Parti-
culiere werkgevers, groot als klein, huis-
moeders b.v., kunnen veel bijdragen tot 
bestrijding der werkeloosheid, door in den 
wijdst mogelijken omvang de arbeids-
krachten te behouden, die zij gewoon zijn 
te laten wedren. -Ook kan de georgani-
seerde weldadigheid veel doen in de 
richting van werkverschaffing. 

Een groot deel der werkelooze vrouwen 
zijn naaisters van beroep en vele van de 
anderen hebben geoekndheid in handen-
arbeid; het grootste aantal zou intusschen 
waarschijnlijk met naaien en breien bezig 
gehouden kunnen worden. ' 

Ten einde geen concurrentie aan te 
doen aan de gevestigde zaken, door de 
hierdoor verkregen voorraden op de markt 
te werpen, zouden deze ter beschikking 
gesteld kunnen worden van vereenigingen 
voor armenzorg, kinderverpleging, zieken-
verpleging en diergelijke om nu of later 
uitgedeeld te worden. 

Om het noodige materiaal aan te schaffen 
zal men op het oogenblik natuurlijk de 
beschikking moeten krijgen over belang-
rijke bedragen ,in geld, maar aan den 
anderen kant zullen deze inkoopen aan-
leiding geven tot een verhoogden omzet 
van goederen, en eindelijk moet men de 
moreele beteekenis, die arbeid boven onder-

-steuning—vddr heeft; niet - onderschatten. 

Het Bestuur van den Deenschen 
Nationalen Vrouwenraad, 

(w. g.) HENNI FORCHHAMMER,, 

Presidente. 

Bovenstaande stukken werden dezer 
dagen door den Deenschen Vrouwenraad 
aan den Nationalen Vrouwenraad van 
Nederland toegezonden. 

Bij het adres inzake een wettelijk 
verbod op het stoken en den verkoop 
van alcoholhoudende dranken, kunnen wij 

door een welwillende mededeeling van 

den Deenschen Minister-Resident alhier. 
Graaf de Grevenkop Castenskjold, nog 
vermelden, dat weliswaar het verkoopen 
en schenken niet door een Rijkswet ver-
boden is, maar dat toch door eenige 
Commissarissen van Politie voor hun 
districten, waar zich groote troepenaf-
deelingen bevinden, een beperkt verbod 
is uitgevaardigd. 

Wat een verbod op het stoken be-

treft, zal in Denemarken wel evenals 

hier te lande rekening moeten worden 
gehouden met het feit, dat er, om brood 
te bakken, gist noodig is. Hieromtrent 
vernamen wij echter niets bepaalds. 

De circulaire betreffende werkverschaf- 

Ping toont aan, dat ook daar, evenals hier, 
de vrouwen arbeidskrachten hebben af-
gedankt in plaats van zooveel mogelijk 
te trachten die te behouden en liever 
minder te geven aan de "Steuncomite.s.!) 

Gelukkig begint het weer iets beter te 
worden, maar het kan toch geen kwaad 
er nog eens nadrukkelijk op te wijze/1, 
dat meh niet dan. in laatste instantie een 

"enstbode, huisnaáister, strijkster, werk-
vrouw of oppasser moet afdanken, en dat 
men ook, als het eenigszins kan, zijn 
modiste, naaister of kleermaker eenig 
werk moet geven of in confectiezaken 
koopen, opdat deie weer nieuw kunnen._ 
laten aanmaken. 

Ook voor diegenen die met fessen in 
hun onderhoud moeten voorzien, moet 
men het leven niet moeilijker maken - 
dan het toch reeds is. Al kan men 
niet altijd het volle geld blijven betalen, 
dan kan Men voor dezen tijd een bij-
zondere regeling treffen, maar men moet 
in geen geval zich geheel aan een stilzwij-
gend gesloten overeenkomst onttrekken. 

Er zijn voorbeelden te over van men;  
schen, die in dergelijke gevallen onver-
antwoordelijk hebben gehandeld en zoo-
doende meehielpen het economisch leven 
te ontwrichten, in-  plaats van het zooveel 
mogelijk zijn geregelden gang te laten 
gaan. 

Talloos zijn de aanvragen om werk, 
die nog steeds tot ons komen van werk-
zoekenden, die geen hulp zouden behoeven 
te vragen, als slechts de vrouwen haar 
plichten als werkgeefsters begrepen. 

H. VAN BIEMA—HIJMANS, 
Presidente N.V.R. 

Den Haag, October 1914. 

IS In het Octobernumnier van ,Onze Kleedins" 
wijdt Mevrouw den Tex-en;ssevain een benchouwing 
aan dit onderwerp- onder het opschrift „Zuinigheid 
met vlijt". De lezing van dit artikeltje kunnen wij ten 
zeerste aanbevelen. 
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Openingsvoorslellifig Fraude Opera, 
Les Huguenots.  

Met dit typisch stuk uit de ouder-
wetsche opera-literatuur zette de her-

beren Fransche Opera haar seizoen in. 
Het oude genre, waarvan Les Hugue-

nats als een prototype kan gelden, is 
wel zoo bekend, dat we niet in details 
behoeven te treden over het voor en 
tegen van dezen stijl. Echter dringt zich 
bij het bijwonen al meer de gedachte op, 
dat er gerust grootere coupures gemaakt 

hadden kunnen worden dan nu het geval 

was; beter nog ware het geweest indien 

Meyerbeer zelf het reeds de helft korter 

had gemaakt. 
We kunnen niet meer de eindelooze 

beurtzangen en duo's blijven aanhooren, 
de tooneelmatige en conventioneel ge- 

weer goed wordt.-  Kersten was zeer ge-
roerd. Hij gaf Dora de hand, schudde 
de bare zonder te bemerken, hoe koud 
deze was en ging naar zijn kamer terug, 
om zich wat van zijn emotie te herstellen. 

Dora zat roerloos voor haar schrijftafel, 
en haar blikken rustten op den brief van 
Werner, waarin hij meldde, dat hij het 
ontslag had ontvangen en aangenomen. 

* 

Werner behandelde de schriftelijke 
zaken valt het Theresiawerk zoowel als 
van de Justinusmijn vanaf den dag dat 
hij weer aan zijn schrijftafel kon zitten. 

Al veroorloofden de doktoren hem 
nog niet, zijn kamer te verlaten, toch 
kreeg hij geregeld twee maal daags de 
portefeuilles met de stukken, die hij alle 
keurig in orde bracht. 

In een van de portefeuilles, die van 
het Theresiawerk kwam, vond hij den 
brief van het directiekantoor, die per-
soonlijk aan hem gericht was en die het 
ontslag bevatte. 

Werners verrassing was niet gering. 
Nu, in dezen tijd, had hij een ontslag 
niet verwacht, hoewel hij er nog steeds 
een voorgevoel van had gehad, dat dit 
toch wel Voor het eind van December 
zou gebeuren. 

Dat het nu zooveel vroeger kwam, 
was • een demonstratie tegenover hem, 
was een diep kwetsende beleedigini ; en 
dat men hem zijn ontslag toestuurde, 
zelfs vorir dat hij in dienst terug was, 
was heelemaal grievend en tactloos. Men 
zette hem gewoon aan den dijk als den 
minsten arbeider. Dat was heel krenkend 
voor hem en schaadde hem bovendien in 
zijn gansche carrière, want de smet bleef 
op helm rusten, dat men hem uit zijn be-
duidende en verantwoordelijke betrekking 
na een korten tijd onverwacht ontsla-
gen  had. 

Het was een bittere morgen, dien 
Werner doormaakte. Doch hij was reeds 
ZOOM dat hij de veerkracht had, zich 
zelf op te houden. Inplaats van de bitter.,  

beid, die hij eerst gevoeld had, kwam 
nu het medelijden, liet oprechte, hartelijke 
medelijden met Dora, die hij met zijn 
gansche hart liefhad. Zijzelve had den brief 
geschreven en • dat was al demonstratie 
genoeg. Zij was de stuwende kracht in 

deze geweest ; zij stiet hem van zich, 
omdat haar hart vol argwaan en wan-
trouwen was. Hoe jammer was het, dat 

deze vrouw, die een man zoo gelukkig 

zou kunnen maken, bestemd scheen, in 
afzondering en eenzaamheid haar leven te 
slijten. Dit medelijden met Dora was zoo 
groot, dat Werner alle bitterheid vergat. 

Dan kwam de gedachte aan de toe-

komst en vaar. alles dacht hij eraan, hoe 
hij binnen weinige maanden weer in 

Amerika zou zijn, waar hij, vrij van alle 
kleingeestige beschouwingen, weer onge-
stoord zou kunnen werken ; dit denkbeeld 
troostte hem zeer. Weliswaar lagen er nog 
vier onaangename maanden snor hem. 
Meer dan honderdtwintig dagen moest hij 

met tegenzin dienst doen. Wat hij nog tet  

stand zou brengen, daarin stelde hij weinig 

belang. 
Van zijn plannen, die door de omstan-

digheden waren blijven liggen, werd natuur-

lijk niets meer uitgevoerd en verdere 

nieuwigheden of -ingrijpende maatregelen 

zouden hem zeker niet meer toegestaan 

worden; dit moest hij aan zijn opvolger 

overlaten. Hij moest de vier volgende 

maanden nu maar door zien te komen, 

zoo goed en zoo kwaad 'als het ging. 

Anderhalf uur had hij nu al zitten 
nadenken onder afwisselende stemmingen. 
Toen keerde hij weer tot zijn werk terug 

en maakte dit zoo snel hij kon af. 

Werk. arbeid! Dat was het eenige ge-
neesmiddel voor hem. Met werken zou 

hij zich door den onaangenaMen tijd, die 

nog voor hem lag, heenslaan. En wanneer 

hij zich hier niet nuttig meer kon maken. 

hier, waar hij alles maar moest laten gaan 

zooals het dan . moest hij maat 

eigen werk scheppen. 
(Wordt vervolgd). 
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deelt men de 24 stekels in tweeen en breit 
op elke 12 steken 35 pennen afzonderlijk, 

. • voegt nu de 24 'Steken weer samen en 
breit nog 30 pennen hierboven. Hierdoor 

. wordt in den wijsvinger een split gevormd. 
Nu de vinger dichtnaaien op zij, van 
boven alle steken op een draad schuiven, 

inhalen, en afhechten. 
Middenvinger; Deze wordt gebreid op 

de 13 volgende steken en de 13 laatste 
steken van de pen. Hierop- 1 I 0 pennen 
breien en in de patentsteek en van boven 
afwerken als de vorige vinger, en dicht- 

• naaien. 
Ringvinger: wordt op de volgende 12 

steken en de laatste 12 steken der naald 
gebreid. Hievoor 90 pennen breièn en 
afwerken als de andere vingers. - 

De pink is gebreid op de laatste .20 
. steken en is 80 pennen lang, wordt ook 

afgemaakt als de andere vingers. 

De naad van den hatidschm_ wordt 
nu dichtgenaaid; van ouderen te beginnen 
met het boord en 13 steken daarboven. 
Vervolgens moet een split openblijven 

voor den duim van 25 steken, waarna 

nog de rest van de naad wordt dicht-
genaaid. 

De duim wordt geheel apart gebreid 
en later in het split genaaid. 

Hij wordt van boven opgezet met 

28 steken en men breit hiervoor 96 
pennen • in de patentsteek, hierna wordt 

de duim geminderd als volgt 3 steken 

breien, 4e, 5e, 6e steek te zamen breien, 

17 steken breien en de 18e, 19e, 20e 

te zamen breien, 2 steken breien, de 

volgende toer overbreien. 
Werk keeren 3 steken breien, 4e en 

5e minderen, 15 steken breien, 16e en 

17e minderen, 2 stékeadettien, volgende 
toer overbreien. 

Werk keeren, 3 steken breien, 4e en 5e 

minderen, 13 steken breien, 14e en 15e 

minderen, 2 steken breien, volgende toer 

aangedragen. Madame Gomez kreeg zelfs • overbreien, z66 doorgaan tot er nog 1 
een vlag van bloemen te torsen. — steek tusschen de minderingen is. Dan 

Á. K.—R. 3 steken breien, 3 te zamen minderen, 

2 steken breien, volgende toer over-

breien, 2 steken breien, 3 tezamen min-

deren, 1 steek breien, 1 steek breien, 

volgende toer overbreien. Nu alle vier 

steken samen breien en de draad afbreken. 

De duim wordt van boven ingehaald, 

als de andere vingets, dichtgenaaid en 

in 't split van den handschoen genaaid. 

Met het dichtnaaien van den hand-

schoen moet men op linker- en rechter-

hand rekenen. 

Het Geluk van Thea Wencke. 
(Deur Fenna de Meyier). 

De Haagsche schrijfster Fenna de 

Meyier heeft ons hier een boek geschonken 

over voornamelijk Haagsche menschen. 

Toch heeft ze geen specifiek Haagsche 

toestanden geschetst, dus wie een echten 

Haagschen roman verwacht, zal bedrogen 
uitkomen: Doch wie een mooien roman , 
zoekt, zal hier zijn gading vinden. 

Het wedt van Fenna de Meyier heeft 

me ten zeerste getroffen. 
Hoe heeft ze uitgebeeld de zielefolte-

ringen van de arme Thea, -die als zoo-

velen, „niet zeker is van zichzelf", die 
voor de gewichtigste vraagstukken van 
het Leven gesteld. vraagstukken, waar 
het wel en het wee van zichzelf en een 
ander van afhangt, nooit den lijnrechten 

weg voor zich ziet, en nooit dien weg 

zonder op- of omzien vermag te bewan-
delen. 

Op de beslissende oogenblikken laat 
ze zich door haar gevoel beheerschen, 
Ofschoon 'met angst, daar ze weet, dat 

het haar niet ten goede raadt. 
Meegesleept, schijnt ze een oogenblik 

zeker te zijn van zichzelf, van het ware 
Geluk. Slechts één oogenblik verstommen 

angst en twijfel. Doch nauwelijks is de - 
extaze vervloeid, of daar staat ze weer, 
hulpeloos, met wroeging over wat ze ge-
daan beeft, over wat ze besloten heeft —
en ze ziet, 'dat ze niet bij machte is, zelf 
hhar Geluk te zoeken 'en het tot har te 
dwingen. Ze ziet, dat ze wachten moet en 
stille meet zitten — en &ei is het Geluk 
toch &ir, waar ze meende, dat het niet 
meer zijn kon. 

Ietwat aarzelend begint Fenna de 
Meyier haar roman, en in de eerde blad.  

zijden herkent men nog niet het degelijke, 
gevoelige werk, dat hier voltooid is. Maar 
dan komt de stijging, en vooral het geheele 

tweede deel boeit u bladzij ni bladzij. 
Naast het duidelijk neerzetten van den 

hoofdgang van het-verhaal, heeft Ferm) de 
Meyier nog meer knappe dingen gedaan. 
Ze beschrijft duidelijk datgene, wat zoo 
moeilijk lijkt. Een huwelijk, zooals er 
duizenden .zijn — niet gelukkig, niet onge-

lukkig — een gewoontéhuwelijk. Men 
vraagt zich soms af: — „ja, hoe houden 
die menschen dat uit, zoo'n samenleven, 
zooveel dofheid. Hoe praten die samen —

hoe zijn die samen — hoe komen de kleur-
looze uren voor hen samen om ?" En na 
de beschrijving van het huwelijk van Anton 

en Thea wèèt men het — zoo zijn ze-samen, 

toegevend aan een prikkelbaren bui en die 

weer bekampend, omdat toorn en woede 
te veel vallen buiten het kader der alle-

_daagschbeid van _henzelf en faun,huwelijk.-
Langzamerhand ieder zijn eigen weg gaand, 
zij met vriendinnen en familie, hij met 
vrienden, die auto's houden of lange reizen 
maken. Het lijkt, of de echtelieden eigen-

lijk volmaakt onverschillig zijn ten opiiChte 
van elkaar en alleen nog maar zekere 
eischen stellen, opdat niet alle égards en 

alle uiterlijke teekenen 
_niet 

een band ver- 
loren gaan. 

En dan vraagt men zich af „Hoe kán 

dat zoo zijn tusschen die twee? Ze hebben 

elkaar dan toch uit liefde genomen. Ze 

hebben gelukkige tijden doorgemaakt, 

waarin ze juichten om elkanders bezit. Ze 

waren, eens bruid en bruigom." 

Doch 't lijkt ookkaar, of ze elkaar 

onverschillig zijn. In den grond is 't niet 

zoo. gelukkig. Daar vaart de adeM van 

't Noodlot over hen heen, roept hen tot 

bewustzijn. En ze zijn elkaar niet onver-

schillig; het verleden heeft zijn kracht 

behouden. Anton Wencke, de wat slappe, 

wat humeurige Anton Wencke, wint zijn 

vrouw. terug, wint haar terug van den 

man, die alles heeft wat hij mist en die 

Thea alles kan aanbieden, Wat hij haar 

onthield. Want Wencke was dan toch 

haar man, de uitverkorene uit beter tijden. 

• En hij voelt zelf dat hij niet buiten Thea 

kan, buiten zijn vrouw. 
_ Zullen Anton en Thea, nadat deze 

stormen over hun hoofden zijn gegaan, • 
weer terugvallen in het gewoontehuwelijk? 

Best mogelijk, alleen voor een Julie Ver-

Mande zal er voortaan geen plaats meer 

zijn, noch voor een Frank. En mocht Thea 

in een eenzaam uur weer eens onvoldaan 

nederzitten, dan zal ze in 't volgend 

oogenblik troost vinden ; wat zoo alle-

daagsch lijkt, is dat in den grond nog 

niet. De mensch kan niet altijd voort-

dartelen in extase. 
Mooi geteekend is ook de figuur van 

Annie, Antons zuster, een afschrikwek-

kend voorbeeld voor de vrouw, die in 

haar stand nog altijd een beletsel vindt 

voor het zich verschaffen van een werk-

kring, die in haar levensonderhoud voorziet. 

Ik wensch Fenna de Meyier geluk met 

haar boek, en met de waardeering, die 

het reeds elders, uit pen. meer tot oor-

deden bevoegd dan de mijne, mocht 
vinden. 

NANNIE VAN WEHL. 

De Fransche Vrouw. 
De Parijsche correspondent van de 

Nieuwe Courant beschrijft het karakter 

van de Fransche natie als boven lof ver-
heven in dezen tijd. Waar hij in zijn 
laatste correspondentie aparte horde brengt 

aan de Fransche vrouw, zooals zij zich 

tijdens den oorlog toont, citeeren we hier 

hetgeen hij over haar schrijft. 
Der Fransche vrouw komt een apart 

woord van lof toe, voor haarernst; haar 

waardigheid, haar flinkheid, haar groote 

liefde en hulpvaardigheid. Wat is ze toch 

heel anders dan het boulevard-Parijs in vre-

destijd wel eens zou doen denken. De 

wuftheid en de zucht naar oververfijning, 

het canailleuze en uitdagende dat zich 

daar zoo hinderlijk en haast onbeschaamd 

kon naar voren dringen, het is verdwenen 
met de scharen rijke lediggangsters, de 

.. vriendinnen-  en die het hopen te worden, 
en het legioen jonge vrouwen vim vreemde-
nationaliteit dat in Parijs den geschikten 
bodem rond voor het doen opbloeien  

van hun veelal slechts fysieke qualiteiten, 
Die allen zijn op de vlucht geslagen 
voor het vervelingsgevaar. En na die 
schifting is de normale Fransche trouw 

• in de gelegenheid gekomen, Volop van 
haar grondqualiteiten te doen blijken. 
Dat zijn de lieve, hulpvaardige echtge-
noote, de trouwe moeder, de harde werk-
ster die met bescheiden middelen veel 
weet te bereiken, de opbeurster, de ver-
troostster, de bestrijdster van wankelmoe- • 
digheid, die — zoonoodig — liet voorbeeld 
geeft van geestkracht en geduldig dragen.,  

„Moeder" — zei een reservist als een 
, boom tot zijn grijs oudje aan 't station, 

bij het afscheidnemen, „wat zal ik voor 
' je mee brengen uit Berlijn ?" 

„Ta peau," antwoorde ze met snik-
trekken. „Maar ik zie je liever niet tenig, 
dan geslagen !" 

„Zorg maar dat je gewond wordt 1" 
zei een jong vrouwtje tot haar echtvriend 

• bij het heengaan. „Dat zal van den winter 
en vogue zijn, gekleed staan, een blessure." 
Dat ging lachend. Maar 'toen hij weg 
was, kwamen de waterlanders, die ze 
snel afdroogde. 

Op de trams, in de metros, bij de 
straatreiniging zijn het vrouwen die het 

Í hardst werken. Vrouwen van gewoonlijk 
eenigen welstand ontzien zich niet, thans 
langs -de trottoirs dagbladen te venten. 

' In de tallooze „ouvroirs" pikken ze den 
ganschen lieven dag ondergoed en ver-
handstoffen. 

Thans, nu de kille herftavonden zijn 
gekomen, hebben de bladen gewezen op 
de wenschelijkheid voor den soldaat, een 

warme trui met mouwen te bezitten, lang, 
zoodat buik en dijen bedelt zijn. En 
gansch vrouwelijk Parijs is nu in den 
vrijen tijd" aan 't breien, breien, halve 
nachten door. -Voor wie? Dat weet niemand 
hunner. Voor „het leger", dus ook voor 
haar man, zoon of broeder. Talloos velen 
ook zijn onverpoosd bezig voor „pakjes" 
te zorgen. d.w.z. een hemd, een broek, 
twee paar sokken, twee zakdoeken en 
twee handdoeken, met het opschrift: 
groote- middel- of kleine taille. 

En die pakjes stroomen naar de inten-
dance bij wagonladingen vol. 

De Vrouw van Soissons. 

We zouden U op de hoogte houden, 
al we wat naders hoorden van 't held- 
h "ge gedrag der vrouw, die te Soissons 

al burgemeester optrad, toen deze titu-
lar s, als zoovele andere burgemeesters. 
uit Noord-Frankrijk, lafhartig op de vlucht 
wae gegaan en zijn gemeentenaren had 
aangeraden hem na te volgen. De corres-

pondent van de „N. Rolt. Courant" had 
't eerst over haar geschreven; thans geeft 

diezelfde krant een resumé uit de Fransche 

bladen omtrent haar bewonderenswaardig 

gedrag. Madame Macherez is haar naam. 

Ze is reeds zestig jaar. De correspondent 
van de „Matin'• vond haar op 't gemeente-
huis, waar ze bezig was orders te geven 
aan politie en brandweer. Leiders van het 

Roode Kruis stonden op haar te wachten 
omen onderhoud met haar te hebben. 

Toen de burgemeester en het grootste 

gedeelte van den gemeenteraad van Sois-

sons het hazenpad. had gekozen, vormde 

zij • een comité met één trouw gebleven 

lid, een notaris en den bisschop van 

Soisscns. De bisschop maakte vanaf den 

kansel de besluiten van het comité bekend 

en het comité deed alles, om eenigszins 

het ordelijke leven in Soissons te hand-
haven. Anderhalve maand lang trokken 
Duitsche troephn door de stad en elke 

troep had zijn eischen. Op zekeren dag 

beval de Duitsché intendance samen te 

brengen: 70.000 kilogram paardenvoer, 

70.000 K.G. levensmiddelen en 20.000 
K.G. tabak en sigaren. Als Soissons dat 

alles niet te zamen bracht, zou het bescho-

ten worden. De kanonnen werden reeds , 

op de stad gericht. Madame Macherez 
moet toen tot de Duitschers gezegd 
hebben: „U vraagt te weinig, U moet 

er de zon en de maan nog bijvragen. 

Die zou ik U even gemakkelijk kunnen 

geven." Echte( heeft ze wel voortdurend 
alles in het werk gesteld om zooveel 
mogelijk aan de Duitichers al te slaan. • 

Toch ie Soissons ten lange leste een 

beschieting niet ontkomen. 

rekte actie blijven aanschouwen, zonder 

ongeduldig heen en weer te schuiven en 

ons af te Vragen, hoe laat het wel zou 

worden. Nu, Over half een is wel laat 
genoeg, vooral voor de minder gelukkigen. 
die hun auto niet voor de dein hebben 
staan. 

Dat  het een goed stuk is voor een 

openingsavond, bleek uit het applaus, dat 
zeer spontaan en geestdriftig loskwam 
hij verscheidene gedeelten. 

Alt voorstelling viel er, bij minder 

goede dingen, veel te loven. 
In de eerste plaats de 'hoofdkraélitea. 

Met Marchisio (Marcel), Lucca (De 

Nevers), Dornay (Raoul) en Lartigue (St. 
Bris) is de directie gelukkig in haar keuze 
geweest. Vooral Marchisio's welluidende, 
diepgetinte bas .,maakte een uitstekenden 

eersten indruk. 
Ook de chanteuse-légére, Line Dilson, 

bleek een zeer .goede en mnkkelijk aan-
sprekende stem te bezitten. 

Madame Gomez is hier genoeg bekend; 
haar zang en actie zijn zeer zeker 
stekend. 

Of de Valentine, die zij vertoonde, nu 
wel was „des demoiselles d'honneur, la 
plus jeune et la plus jolie", is de vraag, die 
bij haar entree even boven kwam. 

De koren waren nog niet wat ze wezen 
moeten. Was dit wel ooit zoo bij een 
première? Het schijnt onmogelijk te zijn, 
zelfs bij een•goede voorbereiding, die we 

terecht mochten veronderstellen, naar wat 
we overigens konden constateeren. 

Het soldatenkoor in de 3e acte was be-
paald zeer slecht, wat zuiverheid en be-
schaving beide betreft en ook elders liet dit 
te wenschen over. 

De kleinere rollen (o. a. Urbain) waren 
goed bezet en het orkest doorzwoegde de 
eindelooze partituur met taaie volharding 
en niet onverdienstelijk. 

Verschillende bloemstukken werden 

Uitvoering van gewilde Muziek. 

Tilly Koenen iet de rij voort van 
eersterangs kunstenaars, die hun gaven 
in dienst van de weldadigheid stellen 
door uitvoeringen te gevels ten bate van 

het Steuncomité. 
In de groote Kerk trad Tilly Koenen 

op met een programma van gewijde 
muziek, harer waardig. Haar machtige 
stem komt zoo uitstekend tot haar recht 
in deze geweldige ruimte en dank zij 
haar voortreffelijke voordracht maakte ze 

-----grooten indruk met de vertolking van 
haar programma. Louis Robert toonde 

zich solistisch zoowel als begeleidend 
een uitnemend organist, zoodat het geheel 
een zeer geslaagde uitvoering mag ge-
noemd worden. 

Een groot aantal menschen was op-
gekomen om te genieten van den zang 
van onze groote kunstenares. 

Warme Kleeding voor Militairen. 
De firma Winkoop in het Noordeinde 

is zoo welwillend geweest, teneinde het 
vervaardigen van verkeerde modellen tegen 
te gaan, een uitvoerige beschrijving te 
geven van de militaire handschoenen, 
zooals die het beste te vervaardigen zijn. 

We laten deze hieronder volgen. 
Handschoenen voor militairen van fijne 

sajet, zwart of zeer donker grijs. 
Deze handschoen wordt niet in 't rond. 

doch geheel open gebreid en..later dicht-
genaaid. 

Opzetten 94 steken en het boord 
breien in heen- en temggaande toeren: 
1 recht 1 averecht: 32 pennen. 

De verdere handithoen is in de 'patent-
steek uitgevoerd, d. i. I e pen : de draad 
om de naald slaan. 1 averecht afhalen, 
1 recht breien, dit steeds te herhalen de 
149 volgende pennen breien: omslaan, 
1 averecht afhalen, minderen: d.i. de 
rechte steek en de omslag tezamen breien. 
Men telt nu 75 toeren boven elkaar daar 
2 pennen 1 toer vormen. 

Men begint nu aan de vingers. 
Wijsvinger. Men breidt up de voorde 

24' steken 25 pennen patentsteek. Nu 
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DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 17 October 1914. 

2e Blad, 

Nederlandsche Anti-Oorlog Raad. 

Deze Raad, opgericht 8 Oct. I.l., doet 
den volgenden oproep aan het Neder-
landsche Volk. 

-Manr;en en Vrouwen van Nederland! 

Ons land zal wellicht niet rechtstreeks 
worden getroffen door den vreeselijken 
oorlog, die Europa en de wereld thans 
teistert. Alleen buiten onze grenzen spelen 
zich tot heden de ontzettende tooneelen 
af, die een moderne oorlog met zich brengt. 

Doch dat wij misschien gespaard blijven 
voor dood en verschrikking, kan voor 

-ons .geen reden zijn om ons louter te 
bepalen tot leniging van de nooden, welke 
tengevolge van den internationaler toe-
stand onder eigen medeburgers en in-
woners van naburige staten heerschen. 

Andere /moge plichten wachten even-
eens op vervulling! 

Op het Nederlandsche volk rust, als 
neutraal gebleven natie, de plicht, naar 
krachten mede te werken aan een beëin-
diging van het bloedige geschil, welke 
redelijken waarborg biedt, dat onze be-
schaving niet wederom door een zelfde 
ramp worde getroffen. 

Met huivering en weerzin mag men 
zich afvragen, of de vredesvoorwaarden 
van straks, na zoovele offers aan leven 
en goed, de kiem van nieuwen oorlog 
zullen in zich bergen en na dezen krijg 
het gruwelijke spel der militaire bewa-
pening op den ouden voet zal worden 
voortgezet. Of de techniek der moord-
tuigen, crië thans hun werk met zulk een 
verbijsterend succes verrichten, opnieuw 
zal worden verbeterd en de natiën straks 
in nog sterkere mate de vruchten van 
vlijt -en wetenschap zullen besteden aan 
vemielingswerktuigen ? 

Wij weten zeer goed, dat ons kleine 
land op zichzelf geen overwegenden 
invloed op dit vraagstuk zal kunnen uit-
oefenen. Het „Vredespaleis" in den Haag 
staat bovendien daar als een stomme 
getuige van de onmacht, die de vredes-
beweging heeft getoond tegenover de 
machten, welke den oorlog hebben doen 
ontketenen. Geen overschatting van ons 
pogen, geen naïef vertrouwen op vage 
vredesformules, zelfs op welomschreven 
wederzijdsche verplichtingen, bezielen ons. 
De wereldoorlog van thans heeft ook in 
dit opzicht, helaas, ontzaglijk veel geleerd ! 

"—Doch dit mag. ons niet beletten, te 
beproeven wat mogelijk is voor de zaak 
der zwaar getroffen menschheid. 

Ons land is klein, doch met andere 
neutrale landen kan het ongetwijfeld ge-
wicht in de schaal leggen. De oorlog-
voerende partijen stellen alles in het werk 
om ons te overtuigen van hun goed recht, 
hetgeen reeds een aanwijzing is, dat zij 
het oordeel van de openbare meening 
ook in een klein neutraal land op prijs 
stellen. 

De Nederlandsche Regeering heeft —
en wel in de Tweede-Kamerzitting van 
3 Augustus j.l. — te kennen gegeven, 
dat zij, als de omstandigheden daarvoor 
gunstig zijn, hare goede diensten tot 
herstel van den vrede zal aanbieden. Wij 
zijn er van overtuigd, dat het nuttig kan 
zijn dat in dit pogen, evenals bij de 
handhaving van de neutraliteit het geval 
is, op een gegeven oogenblik het volk 
achter haar staat. Doch bovenal is het 

--onze meening, dat een bestrijding van 
den oorlog in het algemeen voor het 
vervolg zal moeten uitgaan van de massa 
des volks zelve, voorgelicht door de 
mannen en vrouwen. die in staat zijn studie 
te maken van de middelen en wegen, die 
kunnen leiden tot het groote doel: de 
duurzame bestrijding van den oorlog. 

Welnu, mij hebben vrijheid gevonden, 
tot den aanvang van degen arbeid den 
sloot te geven. 

Wij deden het met den schroom van 
menschen, die weten hoe zwaar de taak 
is en hoe zwak de enkeling staat tegen-
over de geweldige factoren. die tot heden 
beschikten-over het lot der volkeren. Maar 
wij deden het m de overtuiging, dat zeer  

velen gevoelen wat wij • gevoelen, en dat 
in ieder geval e mam moet worden 

anisatie, die 
otstandkoming van 

el•den geest. Wij 
U allen om ons 

dzaak kunnen zijn 
van moreelen, voor een gering deel van 
materiéelen aard. - 

Onze arbeid zal grootenagelis hierin 
bestaan 

a. de oorzaken te bestudeeren, welke 
tot den tegenwoordigen oorlog hebben 
geleid en in de toekomst tot nieuwe oor-
logen zouden kunnen leiden; 

b. de middelen te onderzoeken', welke 
zouden kunnen bevorderen, dat de tegen-
woordige oorlog wordt beëindigd en een 
vrede wordt gesloten, welke niet de kiem 
van nieuwe oorlogen in zich draagt; 
. c. dé gevolgen te bestudeeren van den 

tegenwoordigen oorlog op economisch, 
moreel en intellectueel gebied. 

d. de hervormingen te overwegen, welke 
in de nationale en internationale verhou-
dingen moeten worden aangebracht om 
oorlogen in dé toekomst te voorkomen; 

e. te streven naai een krachtige nationale 
en internationale organisatie van alle tegen-
standers van den oorlog. 

Zoo zal het o.m noodzakelijk zijn te 
onderzoeken, welke lessen uit het uit-
breken en het verloop van den huidigen 
oorlog te trekken zijn voor de ontwikke-
ling van het volkenrecht; en of niet, 
b.v. door meerdere internationale organi-
satie te brengen in de staten van Europa, 
door grondige herziening van de methode 
At: behandeling der buifenlairdsche poli-
tiek, en door tevens krachtig te werken 
in de richting van ontwapening tusschen 
de Europeesche staten onderling, de 
oorlog met vrucht kan worden bestreden. 
Met ernst zal dit alles moeten worden 

—.overwogen en zullen deze gedachten uit 
de sfeer van vage wenschen moeten 
worden overgebracht naar het terrein van 
zoo concreet mogelijk voorstellen. 

Voor deelneming aan de door ons 
beoogde studie hopen wij niet tevergeefs 
een beroep te doen ook op bekwame 
personen, die thans nog geen deel van 
onzen Raad uitmaken. 

Tevens kan wellicht, gebruik makende 
van publiciteit of van bestaande inter-
nationale verbindingen, al aanstonds iets 
worden gedaan tegen het aanwakkeren 
van den haat onder de inwoners van de 
verschillende oorlogvoerende landen. 

Wij hebben tot een en ander gesticht 
een Nederlandsche Anti-Oorlog Raad. 

Wij roepen U op, om zoo spoedig 
mogelijk van uwe instemming te doen 
blijken. Gij kunt dit doen, door U per-
soonlijk als medestander van ons op te 
geven, maar daarnaast richten wij ons 
tot alle vereenigingen en corporaties, 
welke leven in ons volk. Vereenigmgen 
'van allerlei aard, gewoon in normale 
tijden werken des vredes en der bescha-
ving te verrichten, vakvereenigingen en 
politieke partijen, vereenigingen voor 
wetenschap en kunst, alle organisaties, 
die op eenig maatschappelijk gebied 
werkzaam zijn, zij alle kunnen steun en 
medewerking •verleenen. 

De oorlog — het blijkt thans maar 
al te droevig — treft de maatschappij in 
al hare geledingen en aan ieder streven 
onder normale omstandigheden berokkent 
hij enorme schade. Het is een volstrekt 
belang van allen om zich tegen dit gruwelijk 
kwaad aan te gorden. 

Wij willen niet op de gebeurtenissen 
voorrátloopen en de pretentie hebben van 
een definitief college met bovenomschreven 
omvangrijk doel. Mocht ineen later stadium. 
met behoud van bereikte samenwerking, 
het wenschelijk zijn onzen Raad belangrijk 
aan te vullen of zelfs te reorganiseeren, dan 
zullen wij daartoe, terwille van de goede 
en groote zaak, volgaarne medewerken. 
Thans echter moet een aanvang worden 
gemaakt en wij adhten ons niet verantwoord 
langer werkeloos te blijven: 

Mannen en Vrouwen van Nederland! 

Naar rnenschelijke berekening is er plaats 
voor de opvatting, dat de oorlog pas aan 
den gang ie en dat in de eerste maanden 
nog enkel het woord is aan het kanon.  

Evenwel is er reeds ontzaglijk veel geschied 
en deden zich reeds andere verschijnselen 
voor. Wij durven natuurlijk niets voor-
spellen omtrent den duur van den nood-
lottigen krijg. Toch is langer uitstel, om 
tijdig geleed te zijn, ongeraden. Voorberei-
ding tot een krachtiger samenwerking, zoo-
wel in het binnen- als buitegland, kost veel 
tijd, en niet minder de studie tot de hoogst 
moeilijke vraagstukken, hierboven aange-
duid. Daarom roepen wij U op. om  té han-
delen en spoedig van Uwe instemming, 
hetzij persoonlijk, hetzij georganiseerd, blijk 
te geven. 
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N. B. De minimum-bijdrage voor per-
sonen bedraagt ƒ 0.25, voor Vereenigin-
gen welke wenschen toe te treden tot 
den Raad ƒ 2.50, terwijl van -grootere 
Bonden, welke zich over het geheele land 
uitstrekken, zoo mogelijk een bijdrage van 
minstens f 5.— wordt verwacht. 

Alle aangesloten vereenigingen ontvan-
gen mededeeling van de door den Raad 
genomen besluiten, alsmede de door den 
Raad uitgegeven geschriften. 

Voorts worden grootere vrijwillige bij-
dragen gaarne ingewacht. 

Op aanvrage bij het Secretariaat zijn 
exemplaren van dezen „Oproep" gratis 
verkèijgbaar. 

Onze Leestafel. 
Iet Leven in Insulinde. 

On er bovenstaanden titel gaf Th. J. A. 
Hilgers een bewerking uit van een aantal 
artikelen, destijds door hem in het „Vader-
land-  gepubliceerd. Doel ervan was den 
„baar" in de gelegenheid te stellen, op 
een- beknopte mafiier iets te leeren kennen 
van hét Indische leven, de sociale en 
economische toestanden en tevens te 
wijzen op de enorme ontwikkeling van 
Insulinde en als gevolg daarvan de diep 
ingrijpende veranderingen op elk gebied. 
Waar daarbij sterk op den voorgrond is 
gesteld de invloed van de ontwikkelde 
vrouw op de Indische maatschappij, komt 
het mij niet ondienstig voor, dit boekje ter 
kennisse van de lezeressen te brengen. 

Men kan wel merken uit de verschil. 
lende onderwerpen, die de schrijver be.: 
handelt, dat hij iemand is, die jaren in 
Indië is geweest en, zonder de schaduw-
zijden van het leven aldaar weg te cijferen, 
weet te waardeeren het vele mooie en 
goede, wat Indië biedt. 

Schrijver wijst er op. dat Indië zijn min-
der goede reputatie eigenlijk te wijten heeft 
aan den goeden ouden tijd, toen er perso-
nen naar de koloniën togen, die in Europa 
al een leven achter. den rug hadden, 

Een koloniaal, een matroos met een 
beetje gezond verstand konden in de 
culturen al heel wat bereiken. of brachten 
het van schrijver tot resident. 

Men „kocht-  een inlandsche schoon, 
soms-meer dan een. Hoe zou het met de 
opvoeding van kinderen uit die verbinte-
nissen gaan? 

Doch tegenwoordig! Hoe is alles ver-
anderd en verbeterd! 

Een nieuw, een heel ander geslacht 
is naar Indië gegaan. Gezond verstand en 
de strijd om het bestaan deden het hunne. 

Indië is in waarheid aan zijn cultuur-
kamp begonnen en de ontwikkelde, be-
schaafde vrouw mag. volgens schrijver. 
voor een groot deel de verdiensten op. 

eiséhen van vele 'verbeteringen. 

gemaakt. 
Wij dan stic 

meh ten doel stelt d 
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Hij begint zijn hoofdstuk „De vrouw in 

de Indische maatschappij" met een woord 

van Jhr. Dr. Sandberg. Het groote belang 

van het Hollandsche Gouvernement is de 

versterking van het Europeesche vrouwe-

lijk element in de overzeesche gewesten. 

Een halve eeuw terug was de beschaaf-

de ontwikkelde vrouw in Indië een zeld-

zaamheid. Weinig volbloed-Europeesche 

jonge meisjes trokken naar Indië ; degenen 

die kwamen, werden met open -armen 

ontvangen en vormden een wereldje, ge-

heel verschillend van dat der •dames uit 

Europeesche geslachten in Indië geboren. 

Die Europeesche of half-Europeesche 

dames van dien tijd, schrijver kan zich haar 

haast niet anders voorstellen Jan zittende 

op den drempel van de achtergalerij. 

etende met duim, wijs- en Middelvinger 

van een portie roedjak, petjil of rijst uit 

een pisangblad. 
Doch hoe anders werd het, toen het 

Gouvernement jonge meisjes ging uitzen-

den als onderwijzeressen. Niet alleen, dat 

het volbloed-Europeesche element in Indië 

daardoor versterkt werd, doch ook het 

pionierswerk, dat zij verrichtten voor de 

beschaving, wierp rijke vruchten af, inzon-

derheid voor haar vrouwelijke leerlingen, 

zelf later weer opvoedster harer kinderen. 

Dien invloed van de Europeesche onder-

wijzeressen op de Indische maatschappij 

acht schrijver van veel beteekenis. 
„Het Indische jonge meisje -begon 

langzamerhand tot de overtuiging te komen, 

dat kennis en beschaving eerste vereischten 

zijn om den strijd om 't bestaan met 

succes te strijden, nadat de ervaring haar 

eerst had geleerd, dat er in haar zonnig 

land maatschappelijke verhoudingen waren 

ontstaan, die een einde hadden gemaakt 

aan haar prinsessenleven.- 
En ook de Inlandsche maatschappij 

begint op te leven. Heeft niet Kartini, 

door haar oneindige liefde voor haar volk 
gedreven, de dikke muren, waarachter de 

Javaansche vrouwenwereld leefde, omge-

haald en haar zusteren den weg gewezen, 

die leidt naar zelfbewustzijn, ontwikkeling 

en beschaving? 
Toch vergeet schrijver niet de keer-

zijde van al deze goede dingen even te 

belichten. 
'De economische verhoudingen vindt hij 

er niet op vooruitgegaan, sedert de intrede 

van de Vrouw in de Indische maatschappij. 
,.Hetmersjewerkt en zwoegt van'smorgens 

vroeg tot 's avonds laat en verdient in 

alle takken van dienst, behalve bij het 

onderwijs, een poover traktement. 
De huwelijkskansen worden minder. 

Vele gehuwde vrouwen laten het huis-

houden in den steek en trachten de inkom-
sten. te vermeerderen door betaalden arbeid 
buitenshuis. Tal van weduwen zwoegen 
om er zooveel bij te verdienen dat ze van 

haar klein pensioen kunnen leven. 
En de heele Indische maatschappij is 

ontevreden ! 
Zou dat dan tenslotte het resultaat van 

opvoeding en onderwijs zijn ?•' • 
Schrijver durft geen uitspraak doen, 

doch wil bij al het goede ook de schaduw-
zijde van het feminisme in Indië laten zien. 

Aan het onderwerp, wat hij in het 
volgend hoofdstuk behandelt, schijnt voor 
ons buitenstaand sters, haast geen schaduw-
zijde te zijn, althans zodals hij het weet 
te beschrijven, de positie van „de Indische 
huisvrouw-. Het mag zijn dat hij protest 
van den kant der Indische huisvrouwen 
uitlokken zal door zijn beschrijving van 
de „vrouw, die als een vorstin op haar 
troon -zetelt, om te heerschen over een 
staf van bedienden-, doch gaarne gelooven 
we zijn bewering, die we trouwens zelf 
meermalen van gerepatrieerde Indische 
huismoeders hoorden in den vorm van 
verzuchtingen het met smart terugverlan-
gen naar het heerlijke Indische huis, waar 
ze konden bevelen, waar een dubbeltje 
niet. driemaal behoefde omgekeerd te wo, 
den, waar ze huisvrouw waren, niet in de 
beteekenis van huissloor. 

Pas op, de schrijver concludeert, dat 
vrouwen in Indië physirk de minderen van 
den man zijn, doordat ze trots haar koele 
huis en haar prinsessenleven, toch meer 
last hebben van het klimaat dan de man-
nen. die dag in dag uit hard werken. Ik 
Iaat het oordeel over dit oordeel aan meer 
bevoegden Wit,. 

Uit eigen ondervinding kunnen wij niet 

spreken, maar het boekje maakt den indruk, 
geschreven te zijn door iemand met een 
vrijen, open blik op de toestanden, goede, 
zoowel als kwade. De prettige losse toon 
veraangenaamt het lezen van dit beknopte 

werkje en doet het zichzelf zeer ter lezing 
aanbevelen. 

H. V. 

'Geluk met uw crèches! Mogen zij velen, 
kleinen en groeten, tot zegen zijn in deze 
dagen! 

 

Een aanwijzing is er nog voor alleen-
wonende dames: Vertel nooit aan de  
deur, dat ge op het oogenblik alleen  
thuis zijt. 

 

        

 

Voor alleenreizeude Vrouwen. 

   

Keizerin Eugenie. 

  

  

Wie heeft in deze tijden nog niet aan 
haar gedacht, aan Keizerin Eugenie. ge-
vluchte Keizerin van Frankrijk. Aan haar, 

.die door den oorlog van 1870 van haar 
duizelingwekkende hoogte moest dalen 
tot den rang van „reine en exil", arme 
zwerfster? Haar echtgenoot, Keizer Na-
poleon III, was een gebroken man, teen 
hij uit de krijgsgevangenschap van Wil-
helinshOhe zich bij haar voegde in Enge-
land en hij stierf slechts weinige jaren 
'later. Haar zoon, haar eenig kind, ging in 
Engelschen dienst, nu de Franche ge-
lederen gesloten waren voor hem, den 
verjaagden -keizer reen-. -1-n 18T4 .neu,st-
Koningin Victoria de droeve achterge-
blevenen meededen, dat hij bezweken 
was - afgemaakt door de Zoeloe-kaffers. 
Roerend zijn de bladzijden uit het dag-
boek der Engelsche vorstin, waar ze be-
schrijft haar folterende angsten, eer ze 

zich opmaken kan om die tijding te brengen. 
De bijna negentigjarige verbannen 

Keizerin slijt haar dagen thans weer in 
Engeland, te „Farnborough. Vol aandacht 
volgt ze den loop van dezen tweeden 
Fransch-DuliSchen oorlog. Lord Ports-
mouth, die haar onlangs een bezoek kwam 
brengen, vond haar verdiept in het aan-
teekenen op een kaart van de nieuwe 
stellingen der troepen, gelijk ze die be-
greep uit de laatst ontvangen berichten. 
Haar geheele mannelijke hofhouding staat 
te velde in Frankrijk. Zij vroeg Lord 
Portsmouth, of hij bleef dineeren en ver-
ontschuldigde zich over den eenvoud van 
het maal en de bediening door te zeggen : 
„Het is een oorlogsmaal. Al mijn be-
dienden zijn weg om voor Frankrijks 
roem te vechten.- 

Voor Frankrijks roem ! Het schrikkelijke 
zou nog schrikkelijker zijn, indien dat waar 
was. Maar Keizerin Eugenie is nog Napo-
leontisch in haar denken en het Napo-
leontische hoorde alleen maar thuis in de 
tijden van de kleine legers. Met deze 
legers van millioenen wordt niet meer om 
roem gevochten, maar om leven of dood, 
om bloei of ondergang. 

  

Eindelijk, eindelijk dan toch weer 
de Amerikaansche vrouwentijdschriften. 
Sedert begin Augustus hebben we er ons 
van moeten spenen. De boekhandel ver-
zekerde, dat de Amerikaansche uitgevers 
hun kostbare ladingen van boeken en 
tijdschriften liever niet aan de zee toe-
vertrouwden. Ondertusschen zijn ze er 
bepaald van overtuigd geworden dat 
„Britarinia rules the waves-en is de vracht 
toch maar in zee gegaan. En ziet - daar 
brengt het uitvoerige en prachtige Octdber-
nummer van de Ladies Home Journal niet 
één letter over den oorlog. Half een teleur-
stelling. We hadden zoo gaarne eens 
gezien, hoe de Amerikaansche dames 

:reageerden op al het verschrikkelijks hier. 
Half ook weer een verkwikking, eindelijk 
eens iets in de handen te krijgen, dat niet 
over den oorlog gaat. 

Of het ongevoeligheid is van de Ameri-
kaansche dames ? We denken eerder aan 
een quaestie van techniek. Die groote 
Periodieken met hun schitterende keur van 
gekleurde platen worden zoolang vooruit 
klaar gemaakt — zoo bang. Best mogelijk 
dat er in Juli al aan gewerkt is, toen het 
schrikkelijk geheim -nog broedde in de 
diplomati4 kabinetten, maar de gewone 
menschen er niets van vermoedden. • 

Een artikel wat ons trof, heet: „Hoe 
vrouwen beroofd worden.-  Daarin wordt 
kesproken over de tallooze malen, dat 
vrouwen. en vooral alleenreizende vrouwen, 
beroofd worden. Vaak kunnen de slacht-
offers er niets aan doen - is behendig een 
snede in hun rok gemaakt boven hun beurs, 
zijn de handvatsels van haar taschje door-
geknipt. Doch vaak ook, juist waar 't 
groote zorgvuldig voorbereide diefstallen, 
op vrouwen gepleegd, betreft, zijn de slacht-
offers er zelf de oorzaak van door haar 
onnadenkendheid, of haar loopen in den 
eersten den besten strik, dien ze makkelijk 
hadden kunnen vermijden. De groote zange-
'essen, de beroemde danseressen, die Zich 
kapitalen aan diamanten of geld ontroofd 
zagen, bleken vaak zelf de hoofdschuldigen. 

De schrijfster van bedoeld artikel 1),er-
haalt een aantal diefstallen, die we riet 
zullen navertellen, omdat ze in Amerika 
gebeurd zijn en zoodoende weinig belang 
voor ons hebben. Doch de reeks raad-
gevingen, waarmee ze haar artikel besluit, - 
zijn van internationaal belang. We laten'er 
enkele weg, die ons al te samengesteld én 
overbodig lijken en vertalen de rest: 

Maak nooit zoo te hooi en te gras nieuwe 
kennissen, en zeker niet op reis. 

Trek u nooit iets aan van wat op straat 
in uwe nabijheid gebeurt; reeds vele malen 
bleken flauwvallende personen, wier bekla-
genswaardig uiterlijk tot helpen dwong, 
handlangers van zakkenroller. Vraag 
op reis nooit den weg of inlichtingen aan 
anderen dan beambten, agenten, conduc-
teurs, portiers etc. 

Vertrek nooit naar een vreemde stad 
zonder goed te weten, waar uw veilig 
nachtverblijf is. 

Ga nooit in persoon op een advertentie 
uit. Informeer eerst bij de politie, zoo dat 
mogelijk is en waag u in geen enkel geval 
ter bespreking in een hotelkamer. 

Leg nooit uw beurs of visiteboekje 
neer terwijl ge in een winkel bezig zijt 
uw keus te maken. 

Leg nooit.  uw ringen neer op het fon-
teintje in een hotel, waar ge uw handen 
wascht. Steek de ringen in uw beurs, al 
is het maar voor een paar seconden. 

Doe nooit uw geld in een apart zakje 
onder uw hoofdkussen. Alle dieven kijken 
daar hét eerst. 

Schreeuw zoo hard als ge kunt wanneer 
ge aangevallen of zelfs maar lastig ge-
vallen wordt. Dieven zijn nergens zó6 
bang voor. 

Maak nooit per telefoon een afspraak. 
zoo ge de stem niet door en door herkend 
hebt als zijnde die van een vertrouwd 
persoon. 

Ga 's avonds nooit in een rijtuig, waar 
twee personen op den bok gitten: 

Particuliere Tehuizen voor 

vluchtelingen-kinderen. 

 

Verschillende Berlijnsche dames-hebben 

zoo ieder op haar eigen houtje, van haar 
huis een tehuis gemaakt voor kinderen van 
vluchtelingen 'uit. Oost-Pruisen. Het is 
mogelijk, dat in den loop van deze week 

Hollandsche dames er toe overgaan, om 
haar huis te veranderen in een crèche 
voor Belgische kinderen. - 

Mogen we u één goeden en aller-
noodigsten raad geven? 

Haal onmiddellijk een dokter bij uw 
kleine schare, al zien ze er allen zoo 
gezond uit, als ge zoudt wenschen. 

In de Nieuwe Rotterdammer heeft 
een. 'arts er al tegen gewaarschuwd, tegen 
dat zonder geneeskundige controle binnen-
halen van vluchtelingen in particuliere 
woningen. De hygiënische toestanden 
zijn in België heel wat minder dan hier 
in • ons lief, gezegend vaderlandAnenten 
is er niet verplicht - vandaar het voor-
komen van pokken. Typhus vindt men er 
heel wat meer dan hier. - Bovendien 
zijn de kindertjes, die ge .opgenomen hebt, 
vaak dagen lang aan allerlei ontberingen 
blootgest d est. Wie weet wat ze 
onder de eden hebben. 

Uw tijdelijke crèche stelt u in de 
gelegenheid nog een goed werk te doen 
en daarmee u zelf wat te ontlasten. 

Vergeet niet, weldadige vrouwen, die 
aanpakken willen en aanpakken kunnen, 
dat nog een gansche winter -vul ellende 
voor ons ligt en dat de nood in ons 
eigen land nog hoog genoeg kan stijgen. 
Ga dus spaarzaam met uw eigen krachten 
om, 't is pas -half October. 

Neem, om de kindertjes bezig te houden 
en u te helpen met de verzorging, meisjes 
bij u, die door den toestand buiten be-
trekking zijn geraakt. Dat behoeven 
volst. ekt geen volmaakte kinderverzorgsters 
of bezitsters van diploma's te zijn. Elke 
wat handige vrouw, bovendien voor zich-
zelf blijde, dat ze uit haar eigen nood 
is, kan de hoognoodige verzorging van 
de kinderen ter -hand nemen. 

Heusch. daartoe laten zich evengoed 
buiten betrekking geraakte winkeljuffrou-
wen als dagmeisjes en loopmeisjes ge-
bruiken. Wat het loon betreft, dat zal 
zich wel laten schikken. Dat behoeven 
geen schatten te zijn. Den vollen kost, 
mee met uw crèche, en een zakduitje. 
Zoo helpt ge ze den barren tijd door, 
helpt de kinderen en helpt u zelven. 

De Duitsche bladen geven alleraardigste 
artikelen voor zulk een nood-crèche. 
Artikelen die ge meest zelf kunt maken, 
maar die ge ook kunt laten maken -
d.w.z. waaraan ge weer kunt laten ver-
dienen. Oude pakkisten worden opgekocht. 
en van binnen en buiten met cretonne 
bekleed. Ziedaar een box, al is 't geen 
groote. Bij uw kennissen, die geen crèche 
maken, worden de baliemanden geleend, 
die open waschmanden, die elk wel op 
zolder heeft staan en welke meestal alleen 
met schoonmaak en verhuizing gebruikt 
worden. Bedoelde manden, met piqué of 
desnoods geel katoen bekleed (als het 
maar waschhaar is), kunnen uitstekend als 
ledikantjes gebruikt worden. 

Laat fluks een werkeloozen timmerman 
komen en vraag hem om hekjes voor uw 
trappen, voor uw kelderdeur, hekjes overal, 
waar uw kleuters gevaar zouden kunnen 
loopen. 

Herinner u even de tweekamerwoning 
van „de Vrouw 1813-1913" : weet ge 
nog, hoe leuk een hekje daar een kamer-
hoek afschoot voor de baby? Laat zoo 
alle kamerhoeken afschieten en zet achter 
elk hekje een lastigen bengel, die zich 
niet met de anderen verdragen wil of die 
bijvoorbeeld om hygiënische redenen apart 
gehouden moet worden omdat hij uitslag 
heeft of zoo iets. 

  

Oorlogsvaria. 

„Wir Witter". 

Het is den Duitschen vrouwen al een 
paár maal verweten, dat ze z.5.6 verblind 
heldhaftig de verschrikkelijke werkelijk. 
heid negeeren, alsof ze geen moederhart 
in het lijf hebben. 

Maar wat denkt ge van het coupletje 
uit het gedichtje van Resa, dat ik in 
een Duitsch blad vond:  

Mit Augen von herinlichen Thranen 
[verbrannt 

Reichen sie sick die zitternde Hand. 
Da bricht's los aus der Brust wie eire 

[Schrei : 
„Meiner ist auch dabei 

Daar verdwijnt toch even de toon 
van trotschheid en geluk, den zoon te 
mogen offeren „fiks Vaterland !•• 

 

Theevisite en oorlog. 

The deer old lady uit Punch is weel 
bezig geweest. 

„Wat een oorlog! Engeland vecht 
en Frankrijk en Rusland en Duitschland 
en Oostenrijk en Servië en Montenegro.  
en Japan. Straks beginnen Roemenië en 
Italië en Portugal en Zwitserland, Tur-
kije en Griekenland. Begrijpt u nu, dat de 

mogendheden dat alles zoo maar stilletje:,  
laten begaan r• 

Vrouwenijver en oorlog. 

Goddank, Annie, dat je daar bent ! 
Jou heb ik juist noodig..lk zit overkropt 
met werk. Denk toch eens: ik heb tien 
comité's opgericht, of helpen oprichten. 
allemaal om den toestand. Help me toch 
alsjeblieft I 

0, kind ik weet zelf geen raad - 
daarom kwam ik juist bij jou. Ik - ik 

heb ei twaalf opgericht 
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Vronwongedrag in Oorlogstijd. 
Zoo langzamerhand kan men een inte-

ressante bloemlezing samenstellen uit de 
verschillende verslagen der oorlogscorres-
pondenten omtrent vrouwengedrag in den 
oorlog. De berichten van vrouwen aan het 
front zijn gelukkig maar uiterst schaarsch 
gebleven. Stellig niet daar is -de plaats 
der vrouwen in deze tijden. 

Omtrent gruweldaden door vrouwen be-
dreven zullen we hier zeker niets zeggen. 
Ten eerste hebben we er ook niet één 
gelezen, die een oorlogscorrespondent had 
zien bedrijven — al de andere verhalen, 
die ons troffen omtrent vrouwen, waren 
van ooggetuigen — en ten tweede Waarom 
zou in de vrouw niet even goed als in 
den man in oorlogstijd ontwaken la bête 
humaine ? 

Neen, we willen slechts die verhalen 
navertellen, die ons troffen om den eigen-
aardigen kijk, dien ze op een vrouw geven; 
eigenaardig, 't zij omdat we 't juist precies 
zóG verwacht hadden, of omdat we 
ede nooit hadden durven hopen. Zoo lazen 
we van een bonne ménagere, een oud-
achtig vrouwtje uit de buurt van Brussel, 
die doodkalm eiken morgen op haar buik 
door de gevechtslinie kroop, juist in de 
dagen, dat er in Dendermonde en daar-
omtrent ^z00 ontzettend gevochten werd. 
Ze ging „aan den anderen kant' boter 
halen, omdat de boter daar maar half 
zoo duur was als aan haar kant, en 't 
was van de beste. 

Als een curiositeit voor een correspon- ------. 
dent gevoerd, scheen ze zich hare curiosi- 
teit volstrekt niet bewust te zijn, en ver-
haalde volkomen kalm van de mitrailleurs, 
dingen, waar ze achter stonden te draaien 
net als aan een koffiemolen. In de buurt 
van Antwerpen moet een Amerikaansche 
gewerkt hebben, met haar eigen auto, 
voor het Ronde Kruis. In den felsten 
kogelregen zat ze, heel jong en heel tenger, 
onvervaard zelf aan het stuur, om temeer 
bergingsruimte in haar car over te hellen, 
en haalde zelf de slachtoffers uit de 
vuurlinie. 

FEUILLETON. 
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VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitsch van 

A OSKAR KLAUSZNIANN. 

's Middags kwam graaf Klinter zijn 
dagelijksch bezoek brengen en, daar het 
zonnig weer was, gingen ze in den tuin. 

Werner voelde zich verplicht, Klinter, 
die weeds zoon trouwe en beminnelijke 
vriend voor hem geweest was, een en 
ander te vertellen van zijn ontslag. Het 
zou hem natuurlijk niet gemakkelijk vallen, 
over' de zaak te spreken, daar hij niet 
verraden wilcV, hoe het er in zijn binnenste 
uitzag. Graaf Klinter bood hem echter 
zelf de gelegenheid, over de zaak te be- 
ginnen. • 

„Weet je, bene vriend, je moest in 
elk geval verlei nemen,•• meende de graaf. 
...je moet een week of -vier naar het Zuiden. 

Vele verhalen hebben we- al gelezen 
van telefoonjuffrouwen, die op haar post 
bleven tot het dradeunet afknapte, of 
een bom het kantoor verwoestte. 

In Luik hebben •op die manier twee 
telefonisten een hooge onderscheiding van 
den Belgischen koning gekregen. Engeland 
heeft verscheiden Roode Kruiszusters uit-
gerust en .naar België gezonden, die ge-
kleed zijn goals onze medische mede-
werkster Dokter Deutmann slechts zou 
kunnen-  wenschen 'voor de verpleegsters 
te velde. Rijbroek, hooge laarzen, over-
hemdjes tot de knieën, ronde, vaststaande 
hoed. Te paard begeven ze zich in de 
vuurlinie en halen zelf de gevallenen van 
het slagveld. 

J 
Heel wat praktischer zien ze er uit aan 

haar Oostemijksche zusters, die in haar 
velduniform toonbeelden vanoripraktisch-
heid zijn: Mantelpak met veel zakken 

i gelukkig. Doch rok tot op de voeten. En 
'--0171 het onpraktische te volmaken — over 

den mantel nog een cape, met kruisbanden 
over de borst vastgemaakt. Kent ge een 
onpraktischer kleedingstuk dan een cape? 
Hij was dezen zomer zoo netjes aange-
land waar hij alleen maar .thuis moest 
hooien: bij het visitetoilet. Laten we 
nu hopen, dat het omslachtig toilet de 
Oostenrijksche dames niet hindert in haar 
arbeid van barmhartigheid: Hoe vindt ge 
de dame, die, vluchtend naar de kelders 
van het Antwerpensche stadhuis gedu-
rende het bombardement, daar lang, 
in doodsangst, moet staan kloppen, om 
opengedaan te worden, en die daar, 
binnentredend, bemerkend dat er achter 
haar nog menigeen naar de veilige plaats 
snakt, uitroept: „Gauw! gauw! doe dicht, 
het volk komt er in." 

Toen daar die nacht van angst ver-
streek, de gewelven opgevuld zaten met 
mannen, vrouwen, kinderen, en iemand, 
met het komende daglicht, weer aan het 
leven begon te gelooven en in een zijgang 
een sigaret opstak, was het een dames-
stem, en nog wel van eene, die den 
ganschen nacht grauw en stom van angst 
had neergezeten, die daar luidkeels 
protesteerde tegen dezen inbreuk op de 
welvoegelijkheid. 

Aardig is het verhaal van een dame, 

Ik heb er gisteren al met den geheimraad 
over gesproken en die was ook van dezelfde 
meening, vooral omdat er hier niets 
gewichtigs te doen is op het oogenblik. 
Je zoudt minstens tot Kerstmis in Italië 
of Egypte kunnen blijven. Dan zou je 
van alle eventueele nadeelige • gevolgen 
van de verwonding zeker genezen. De 
geheimraad,heeft mij zelf opgedragen je 
te overreden en hij zei tevens, dat je je 
over het verlof niet ongerust behoefde 
te maken, daar zou hij wel voor zorgen.- 

Werner glimlachte zoo eigenaardig, dat 
het zijn vriend opviel en antwoordde toen: 

„Het is totaal buitengesloten, dat ik op 
het oogenblik een verlof neem. Dat zou heel 
slecht opgevat kunnen worden. Waarom 
zou ik je 'de zaak verzwijgen — ik heb 
zoo juist mijn ontslag tegen het eind van 
Maan van juffrouw Buchwald gekregen. 
Over vier maanden ben ik een vrij man 
en kan gaan waarheen ik wil. Ik weet 
ook al, waar ik heen zal gaan, namelijk 
terug naar Noord Amerika." 

Graad Klinter was zoo verbluft, dat  

die rustig te Antwerpen in haar huis 
was gebleven, een huis, in de buitenste 
wijken der stad gelegen. 

Den middag, toen 's morgens de stad 
was overgegeven, ging ze eens wandelen 
langs de bolwerken. Daar zag ze eenige 
Pickelhauben naderen, voorzichtig, krui-
pend, telkens het hoofd boven de wallen 
heffend om 'te zien, of er geen vijand 
achter verscholen lag. 

Ze riepen haar toe „Sie brauchen 
- sick -nicht zu — en ironisch 
riep ze terug „Ik ben niet bang," 

En dan, die arme, Idive, barmhartige 
Duitsche vrouwen, die de krijgsgevangen 
en gewonde Fransche soldaten, welke in 
lange treinen Duitschland binnen werden 
gebracht, versnaperingen en zelfs bloemen 
reikten — wat hebben ze voor haar 
waarlijk edele houding moeten lijden! 
Hoe hebben de couranten zich uitgeput 
in betuigingen van diepe verachting. 

Men heeft die vrouwen zelfs „hyste-
risch'.  durven noemen, en, af zal een 
dokter lachen om een dusdanig gebruik 
van den wetenschappelijken term, op het 
krantenlezend publiek maakt het een 
diepen indruk, van vele scheldwoorden 
bij elkaar! De politie is er aan te pas 
gekomen, heeft bevel gekregen met den 
sterken arm de vrouwen weg te drijven 
van de oorden, waar zij barmhartigheid 
bedreven. 

Arme, lieve vrou, en ! mochten ze dan 
heusch niet denken en handelen zooáls 
het goede moedertje uit het oude versje 

rei mon gars soldat comme toi! 
S. L.—R. 

Moederhulp en de Oorlog. 
In de Nieuwe CL lezen we: 
„De heer Herbert Samuel, de Britsche 

minister van Plaatselijk Bestuur, is ook 
voorzitter van de regeerings-commissie 
voor het voorkomen en lenigen van nood 
en ontving in die laatste hoedanigheid 
aan zijn departement een deputatie, samen-
gesteld uit leden van „the Women's 
Cooperative Guild-, „the Women's Labor 
League'.  en „the Railway Women's 
Guild•', die de regeering om steun kwam 

hij bleef staan en Werner sprakeloos aan-
staarde, 

Je ontslag?" vroeg hij. 
Werner greep in den binnenzak van 

zijn jas en Zei 

„Overtuig je zelf; hier is de brief... 
Graaf Klinter beet zich op de onder-

lip, las den brief, vouwde hem weer dicht 
en gaf hem Werner terug. Zwijgend liep 
hij naast hem en zei dan op een toon, 
die Werner werkelijk trof 

„Het spijt me onzegbaar, je te moeten 
verliezen. Wat heb ik me verheugd op 

• de komende tijden, als je weer heelemaal 
beter was. Hoe prettig had ik me een 
nauwere vriendschap met je voorgesteld r• 

Werner drukte hem de hand en zei 
„Ik weet hoe je er over denkt, ik 

ben je er dankbaar voor en waardeer 
het ook zeer. Maar we kunnen toch, 
meen ik, met elkaar blijven omgaan, ook 
al ben ik in Amerika ; we kunnen althans 
blijven correspondeeren en ik Mijl toch 
niet mijn leven lang in het buitenland. 
Weliswaar denk ik de eerste tien jaren  

vragen voor een nationaal plan om aan-
staande moeders en moeders van nog 
niet schoolgaande kinderen in tijd van 
oorlog bijstand te verleenen. 

De woordvoersters 'drongen er op aan 
dat geregeld en stelselmatig geneeskun-
dige raad en hulp moest verleend worden 
aan aanstaande moeders en jonge kinderen 
tot die naar school gaan en daar onder 
toezicht der schoolartsen-komen. • 

Men opperde het denkbeeld dat de 
gemeentebesturen in dit verband hun taak 
konden uitbreiden tot de verpleging van 
kraamvrouwen en die onder de gezond-
heidscommissies stellen, terwijl de kosten 
voor dokters, vroedvrouwen, verpleegsters, 
voedsel en melk konden worden bekos-
tigd uit het Nationale Steunfonds door 
den Prins van Wales in het leven . ge-
roepen. 

De heer Samuel antwoordde dat dit 
vraagstuk een der belangrijkste is, waar-
mee de natie zich op het • oogenblik 
onledig moet houden. Door de wet op 
de verzekering doet Groot-Brittannië al 
veel op het gebied door de deputatie 
aangewezen, daar nu jaarlijks,/ 1 8 millioen 
aan, kraamvrouwen wordt uitbetaald. 

Wat ondersteuning betreft, die kan 
geregeld worden door de overal opge-
richte steun-comité's. De regeerings-com-
missie heeft reeds een stelsel van huis-
verpleging aangenomen en bij wijze van 
proef ingevoerd te Plaistow, de werk-
mansbuurt in het oosten van Londen, dat 
door iet fonds van den Prins van Wales 

gesubeidièerd wordt. 
Nijl de minister, zou zich verheugen 

als. die proef slaagde en het stelsel op 
ruimer schaal kon worden toegepast, voor 
rekening van dat fonds, ten bate van de 

talrijke vrouwen die tengevolge van den 
oorlog werkloos zijn. 

Naar aanleiding van de wenken en 
opmerkingen, van de deputatie ontvangen, 
beloofde hij echter dat hij een kennis-
geving zou richten tot alle plaatselijke 
comité's in het geheele land, om hun 
aandacht te vestigen op de behoeften van 
aanstaande moeders, bij het verleenen van 
onderstand. Ook zou hij verschillende 
wenken geven die, naar hij hoopte, alge-

meen zullen opgevolgd worden. 

zeker buitenslands te blijven; misschien 
vijf jaar in Noord-Amerika en dan naar 
Australië, om de mijntoestanden daar te 
keren kennen; dan is het echter nog de 
vraag, of ik in het vaderland een betrekking 
aan zal nemen of buitenslands zal blijven. 
Wees echter overtuigd, dét ik nooit zal 
vergeten, hoe hartelijk en vriendschappelijk 
je tegenover mij bent geweest,l: 

De zaak scheen veel indruk op Klinter 
te maken. Vroeger dan anders vertrok hij 
en toen hij in zijn auto Steeg, bevarhij 
den chauffeur • 

„Naar Dasburg, naar geheimraad Ker-
sten:.  

Graaf Klinter was verontwaardigd over 
de bruuske manier, waarop men Werner 
aan den dijk had gezet en moest deze 
verontwaardiging ergens luchten. Hij kon 
zich niet denken. dat Keriten het met deze 
manier van doen eens was en wilde daar 
nadere inlichtingen gaan ',ragen. 

Hij trof den ouden geheimraad aan 
in zijn hars, waarheen hij nu uit het ,ana-
tortum was getrokken. 

rens
StrikeOut



als zarigleerares en wel op de plaats, die 
eerst door Messchaert ingenomen was. 
Merkwaardig te vernemen wie haar hielp 
besluiten, of zij ál dan niet het uit-
voerend kunstenaarschap zou opgeven en 
zich als paedagoge vestigen; Niemand 
minder dan Carmen Silva, die zich ter-
zelfder tijd in Mon Repos bij Neuwied 
ophield en wier nichtjes, de gravinnen 
Solms, zangonderricht van Cornelie van Z. 
ontvingen. 

De begaafde en menschkundige vor-
stinne, die tijdens de lessen, welke ze 
steeds bijwoonde, de groote paedagogische 
talenten van de kunstenares had opge: 
merkt, raadde haar ten sterkste aan het 
aanbod te aanvaarden en zoo zien we 
Cornelie van Z. na eenigen tijd te A'dam 
terugkeeren als leerares aan het Conser-
vatorium, waar ze 8 jaar aan verbonden 
bleef. Vandaaruit trok ze in 1903 naar 
Berlijn, om zich daar als zangpaedagoge 
te vestigen. 

Zangpaedagoge I Is er wel iets denk-
baar wat meer geduld en scherpzinnigheid, 
gepaard met gezond verstand vereischt ? 

Van elke stem de individualiteit te 
behouden, en trots dat ervan te maken 
wat mogelijk is en dat alles zonder dit 

„Ik ben u heel dankbaar, graaf Klinter," 
antwoordde Kersten, „ik vind het prettig, 
dat ik van u de zaak verneem várfir dat ik 
op het directie-kantoor officieel er van 
hoor. Ik ben nu tenminste voorbereid." 

Toen Klinter weggegaan was, kwam de -
ergernis eerst goed los bij den ouden heer 
en bezorgde hem een aanval van woede. 

„ Vrouwenregeeringl-  riep hij overluid. 
„Vrouwenregeenng 1 Spalding had gelijk. 
Een vrouwengril en niets meer,-ijverzucht, 
een misverstaan van de bede situatie, 
dat is de aanleiding tot dit ontslag ge-
weest. Spalding kent de vrouwen beter 
dan ik. Zè zijn allemaal verschrikkelijk 
en daarbij vaak onmeedoogend. 

Men stuurt een zieken man toch niet 
een dergelijke ontijdige, beleedigende 
tijding thuis, voor hij nog een stap buiten 
hèeft gedaan. En dat alles achter mijn 
rug en zonder mij met een enkel woord 
te raadplegen. V rauwenregeering, vrouwen-
heerschappij l" 

De oude geheimraad ergerde zich Of 
deze manier urenlang. Hij at ICIMIOPMOr• 

Cornélie van Zanten. 
De oorlog voerde reeds vele kunstenaars 

anuit de groote kunstcentra terug naar hun 
vaderland en zoo zien we ook in ons land 
vele bekende personen, die hetzij tijdelijk, 

hetzij blijvend, hier te lande hun woon- 
plaats gekozen hebben. • 

De oorlog, die gewoonlijk het treste 
wegneemt, schonk ons terug, hetgeen we 

sinds lang niet meen bezaten. - 
Voor den zang hebben we Duitschlands 

hoofdstad niet meer noodig. Cornelie van 

Zanten, de groote zangpaedagoge, is bij 

ons teruggekeerd. 
Vele jaren woonde -zij in Berlijn en 

vormde daar haar leerlingen, waaronder 

verscheidene beroemd of bekend zijn ge- • 
worden. Heeft niet Urlus, de prachtige 
helden-tenor. bij haar gestudeerd en is 

Tilly Koenen, die van het begin tot het 

eind haar studies bij Cornélie van Zanten 

maakte, niet het sprekendst bewijs voor 

haar Voortreffelijke methode? ' 
Wat een lange rij leerlingen van haar 

verwierven hier en in het buitenland be-

kendheid. De Hollanders Tijssen. Denijs. 

Jac. van Kempen, Kubbinga, Antoinette 

Sohns, Jacoba Dresden—Dhont enz.: ze 

trokken allen naar Berlijn, om van hun 
landgenoote les te nemen. Vele van haar 

leerlingen zijn bij buitenlandsche gezel-

schappen geëngageerd van de lange rij 

buitenlandsche namen mogen we er hièr 

nog enkele noemen, met de plaats, waar 

ze aan de opera verbonden zijn: Jules 

Peters te Praag, Jos. Pistori te Lubeck, 

Hede Schaub te Darmstadt, Margot 

Richter te Kiel, Elia Hagchitska te Buda-
pest; zij en nog vele anderen vonden 

hun weg in de zangersWereld. 

Wanneer we haar kunstenaarsloopbaan 
kennen en haar persoonlijkheid in aan-

merking nemen, kan liet ons niet ver-

wonderen, dat zij zulk een buitengewoon 
leerares was, die haar leerlingen „aue-eller 
Herren Landern" tot zich zag komen, 

om niet alleen den zang bij haar te-

beoefenen, doch ook onderricht in partijen. 

studie en spel bij haar te ontvangen. 

Immers, zelve opgeleid voor den zang 

door verschillende uitstekende leeraren, 

trad zij' eerst vele jaren als operazangeres 
op, om tenslotte, toegerust met groOte 
practische ondervinding, zich als zang-

paedagoge te vestigen en anderen in de 

zangkunst in te wijden. 
Haar persoonlijkheid, hoe kan het anders 

bij zulk een welslagen, sluit zich geheel 

aan bij het kunstvak, dat zij beoefent. 
Verre van de eigenaardige zelfvol-

daanheid te bezitten; die de groote uit-

voerende. kunstenaars, door de vooddu-

rende• publieke vergoding, vaak eigen is, 

treft in Cornélie van Zanten de intelli-

gentie en scherpzinnigheid, die haar in 

staat hebben gesteld, den gevaarlijken 

invloed van het succes te doorstaan en 
haar geleid hebben tot de analyse en het 
begrip van de kunst, welke ze diende. 

Vergeten we niet, dat voor waarachtig 

kunstonderwijs een machtige eigen over-

tuiging noodig is, die niet anders kan 

worden verworven dan door een fijne 
intuitie, een helder verstand en een degelijk 
karakter. 

„Hoe maakt uw zoon het ?" vroeg 
de graaf. 

„Goed, goed, beste vriend. Na het 
gebeurde van gisteren gaat hij uitstekend 
vooruit, dat kan je wel begrijpen. Geluk 
maakt de menschen altijd gezond.- 

„Ik wensch hem een voorspoedige 
genezing,-  antwoordde Klinter. „Maar 
ik kom voor een andere aangelegenheid 
bij u, mijnheer Kersten. Weet u, dat 
Spalding zijn ontslag heeft gekregen van 
Dora Buchwald ?" 

De oude geheimraad was even verbluft 
ais Khmer, toen hij het bericht vernam. 

„Ik zie al, dat u er ook niets van afweet. 
Het is anders een rare zaak. Ik vind toch, 
dat men iemand, zoo eminent als Spalding, 
niet zonder meer aan den dijk zet. voor 
den. tijd nog wel. Evenmin zendt men 
zoo iemand zijn ontslag, terwijl hij nog 
herstellende is. De gehcele manier waarop 
de man behandeld is, is zoo kwetsend 
en onverantwoordelijk, dat het mij niet 
duidelijk re. hoe Dora Flurhwald haar 
naam eronder heelt willen reuen." 

Comélie van'Zanten werd in Dordrecht 
geboren en kreeg daar het eerste onder-
richt van Henri Geul. Daarna ging ze 
naar Keulen, waar ze aan het conser-
vatorium verder studeerde. -Bij Francesco 
Lamperto te Milaan voltooide ze haar 
studie, wat coloratuurzang betreft, om 
tenslotte in Turijn te debuteeren. 

Ze .trad daar met veel succes op als 
„Favorite". Op dit debuut volgden on-
middellijk engagemerrite Breslau, Cassel j 

en Hamburg. Met de ,,National Opera" 

te New-York maakte ze een groote tournee 

door heel Amerika en Californië, waarna 

ze weer naar Hamburg terugkeerde, in 

een nieuw engagement. 
Echter, na al dat reizen en trekken 

trok het Vaderland haar aan en ze ver-

bond zich voor eenigen tijd aan de Neder-
landsche opera te Amsterdam. Nog een-
maal maakte zij van daaruit een tournee 
onder den bekenden Neumann naar 
Petersburg en Moskou, waar ze met haar 
creaties in den Nibelungen-Ring veel 
succes oogstte. Terwijl ze na dezen ver-
jnoeienden tocht zich in Duitschiand 

ophield, om wat rust te nemen, kreeg ze 
de uitnoodiging, zich aan het Amsterdam-
sche Conservatorium te willen verbinden 

„Ik ben als uit de wolken gevallen," 
sprak de geheimraad. „Ik weet natuurlijk 
niets van de bede zaak. Gistermiddag 
heb ik Dora nog gesproken en haar het 
engagement van mijn zoon met mevrouw 
Glover meegedeeld; maar ze heeft me 
niets gezegd. Er is ook geenerlei reden 
voor een ontslag.- 
, „Dat dacht ik ook," antwoordde 

Klinter, „en het spijt me voor dien armen 
Spalding, wiens reputatie door dit eigen-
aardig ontslag toch min of meer geschaad 
wordt." 

„Je ziet me geheel van mijn Stuk," 
riep Kersten. „Ik heb allerlei mogelijk-
heden verwacht, slechts-niet deze eene. 
Maar goedmaken laat zich de zaak niet, 
want 'ik ben overtuigd, dat, al slaagde 
ik er in het ontslag te doen terugnemen, 
Spalding daarin toch niet treden zou." 

„Neen, dat kan hij ook niet," be-
aamde Klinter. „Deze beleediging ie te 
groot. Neem me niet kwalijk, dat ik u 
zoon onaangename boodschap breng, maar 
ten slotte moest u de kwestie toch hooren."  

fijnste aller instrumenten in het minst te 
schaden, vTiorwaar, het is geen geringe 
opgaaf. 

Cornélie van Zanten verbreidde haar 
methode en inzichten tëvens door het -
schrijven van verschillende werken, bij 
zangers natuurlijk welbekend. 

Bij Breitkopf u. Hartel verscheen van 
haar hand „Leitfaden zum Kunstgesang", 

' terwijl ze in het Hollzusdsch uitgaf: „Leid-
draad voor de hoogere techniek van den 

• Zang" (erven v. Munster; A'dam). 
Haar laatste werk „Bet "canto de's 

Wortes" droeg ze op aan Tilly Koenen. 
Interessant is het misschien, te ver- 

nemen dat deze beroeffrde leerlinge van 
haar, de illustraties waarmee dit boek 
rijk is voorzien, vervaardigde, ten deele 
naar voorbeelden, deels naar de -natuur. 

Cornélie van Z. publiceerde verder 
verschillende artikelen in de „Musik-
paedagogische Blátter", waaraan zij als 
vaste medewerkster was verbonden. 

Dit blad is het orgaan van het „Musilc-
paedagogischer Verband", een vereeni-
ging, die o.a. van tijd tot tijd congaessen 
organiseert en waarvan Cornélie van Z. 
altijd het zang-paedagogische gedeelte 
leidt. Steeds werden nieuwe inzichten 
door haar ingeleid en besproken, inzichten, 
die steeds door de toonaangevende Stimm-
physiologen met groote interesse werden 
vernomen en voorgestaan. 

Opgeschrikt door den oorlog en ver-
langend weg te trekken uit het centrum, 
waar de schokkende krijgsberichten en de 
meer voelbare nabijheid van den oorlogs-
gruwel het verblijf min of meer tot een 
pijniging maken, kwam ,ze terug naar het 
vaderland, een terugkomst, waar ze sinds 
lang over dacht en die nu slechts be-
spoedigd is door de tijdsomstandigheden. 

Haar bedoeling was, een dramatische 
zangklasse hier te vormen, waar behalve 
voor den zang, de leerlingen zouden kunnen 
worden opgeleid voor het toonel, ze 
als het ware „balmenfahig" te maken. 

• Van deze plannen gehoord hebbende, 
besloten de leidende personen van het 
Koninklijk Conservatorium alhier, haar • 
aan te zoeken, een op te richten dergelijke 
klasse aan deze inrichting te willen-leiden. 

Tengevolge van de gelukkig gevoerde 
besprekingen is het inderdaad mogelijk 
geworden dat deze eerste kracht aan 
genoemde instelling werd verbonden. 

C. v. Z. stelt zich voor, de klasse 
die door haar geleid zal worden, in twee 
deden te splitsen, n.l. in een klasse A, 
waar uitsluitend zangonderricht wordt ge-
geven, zoodat dus leerlingen vanaf het 
.begin hunner opleiding bij haar kunnen 
studeeren, en een klasse B, waar les 
wordt gegeven in partijenstudie (in de 
oorspronkelijke talen) en actie, terwijl er 
daar voor de leerlingen tevens gelegen,  
heid is, met orkest, dus in de obrspron-
kelijice zetting, verschillende rollen te 
zingen. 

Hier vooral is voor den leerling een 

groot voordeel gelegen, een voordeel, dat 
alleen door de aansluiting aan een Con-
servatorium kon worden verkregen. 

Aan den cursus van klasse B kunnen 
ook leerlingen van andere leeraren(essen) 
deelnemen. 

nood iets van het maal, dat zijn huis-
houdster hem voorzette en voelde eerst 
wat verlichting, toen hij zijn toorn eens 
goed had lucht gegeven. Dat gebeurde 
door een brief aan Dora, dien hij met 
opzet vormelijk hield en waarbij hij zelfs den 
aanhef „Mijn lie4 Dora I" of „Kindlief I" 
vermeed, hetgeen hij toch anders altijd 
placht te doen. Hij schreef eenvoudig 

„MejugroUw Dora Buchwald, 
Saarkirchen. 

Daar mijn zoon na zijn "huwelijk de 
exploitatie van een aantal zandgroeven, 
zoowel hier in de omgeving als in andere 
streken, wil leiden, en ik natuurlijk in de 
eerste plaats verplicht ben, hem gedu-
rende den eersten tijd helpend terzijde 
te staan, ben ik niet in staat, rk generale 
leiding van uw werken, die ik voorloopig 
op me genomen had, te blijven uitoefenen 
na den 31 sten Maart. In elk geval moet 
je je dus tegen dien tijd van een anderen 
chef voorzien. 

Met groeten, 
. Kersten." 
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Met recht mag deze klasse een aan-
winst voor ons muziekleven heeten. Immers, 
totnogtoe bestond hier nog niet de ge-

legenheid, zich speciaal m die richting 

te bekwamen. Vermoed mag worden, dat 

nu waarschijnlijk ook uit andere oorden 
leerlingen hierheen zullen komen; vooral 
ligt dit laatste voor de hand, waar de 
leidster een zoo bekende persoonlijkheid 
is. Het is dus best mogelijk, dat nieuwe 
perspectieven zich zullen openen voor 

de operakunst in ons land en we kunnen 

niet • anders dan vurig wenschen, dat 

deze gebeurtenis daar een flinken stoot 

aan moge geven. 
Naar we vaar haarzelf vernamen, had-

den reeds eenige van haar Hollandsche en 

buifenlandsche leerlingen besloten, haar 

lessen hier te komen volgen, terwijl er 

nog eenigèn slechts het einde van dezen 

rampzaligen tijd afwachten, om ook uit 

veilig Amerika naar hier te komen. 

We roepen Cornélie van Zanten een 

hartelijk welkom toe in ons land en 

wenschen haar bevrediging toe in haar 

nieuwe omgeving. 
A. K. R. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

eRz:scije .4:Trinfrat 
,X2ENC7.11R4 

NOORDEJNIle. 140. 
1.5Lg.F9.511 8196 

De Mode. 
Nu is het geschied iedereen heeft 

zich in winterkleedij gestoken.... 
Dat gaat zoo heel geleidelijk, bijna 

ongemerkt. Net  als men zegt: „Och, 

zie toch, nu beginnen de bladeren al te 

vallen...". Zoo treft het u ook opeens: 

„Kijk, daar gaat al een winterhoed!" 

Meestal is het weer er dan eigenlijk 

nog wel niet naar, maar de hoed is 

zoowat het eerste toiletartikel, dat ons 

aan het einde van een seizoen in den 

steek laat, en de hoed is immers ook 

de lijst, waarin het schilderij op zijn 

voordeeligst moet uitkomen, - voldoet 

de lijst niet meer, vraagt de hoed drin-

gend om een plaatsvervanger.... welnu, 

dan mag er ook niet langer gedraald 

worden.... En met de hoeden is het 

precies als met de sterren heeft men 

er één gezien, dan verschijnen er dadelijk 

meet.... en meer.... en in een omme-
zien staat het geheele uitspansel vol... 

Nn-"komt er een plotseling een gure, 

ijzige herfstmorgen, - 't heeft 's nachts 

gevroren, de wind blaast scherp, - fluks 

wordt het bont te voorschijn gehaald... 
nog veertien dagen verder en de laatste 

zomerpakken hangen opgeborgen voor 
lange, lange maanden: de metamorphose 
is volbracht.... 

De winterhoed van het seizoen 1914- 
15 is er een van beteekenis ! Ik 

weet, dat er dameshoofden zijn geweest, 

die bedenkelijk de vraag hebben be-

peinsd : „hoe moeten wij in deze moeie-

lijke tijden, nu van Parijs niets is te ver-. 

Dezen brief stuurde hij met den koetsier 

naar Saatkiichen. Tegelijkertijd zond hij 
eenige regels aan het directie-kantoor, 
waarin hij verzocht, om de dringende zaken 
bij hem thuis te zenden, daar hij wegens 
oververmoeidheid de eerste dagen niet op 
het bureau zou kunnen komen. 

„Vrouwenregeering," zei hij, toen de 
brieven weg waren. „Spalding had maar 
al te veel gelijk. En ik zelf heb den armen 
kerel' hierheen gelokt en hem in de meest 
benarde toestanden gebracht.-  Een manne-
lijk chef had zich er geen haar van aan-
getrokken, of zijn directeur duelleerde of 
niet, maar Dom sprong haast uit haar 
vel, omdat ze waarschijnlijk aannam, dat 
Werper in nadere verhouding tot Mevrouw 
Cover stond en omdat ze jaloerach was. 
Dors, die 'dwlizin, heeft zich niet alleen 
beroofd van haar eminenten directeur, maa; 
ze heeft zich tevens den weg tot haar geluk 
afgesneden. Maar ik zal me niet meer in 
deze zaken mengen, de hemel beware me 
daarvoor 1 Men heeft er niets dan narigheid 
van. Flat M een boon tijd, men komt  

wachten, aan een winterdeksel komen? 
Zal men ons misschien de huik van 
vroegere geslachten terug willen geven - 
of gaan we hoog gekapt en gekuifd 
zonder verdere beschutting den winter in?“ 
- Eedanderen, - o die ondeugden! 
hadden er zich op gespitst, dat de 

annonces der wintermodes het gebruikelijke 
"„Retour de Paris", rhiden vermelden, 
zoo heel onschuldig, uit gewoonte niet 
waar? Maar van de pret, dir men zich 
daarover beloofd had, kwam niets - de • 
Haagsche modistes vlogen er Met ia 1 - 
en de bezorgdheid Over het uitblijven er 
Parijsche modelhoeden was ook geheel 
°mondig, om de eenvoudige reden, dat 
die al voor het uitbreken van den oorlog 
binnen waren .... Immers de groote 
huizen zorgen vooruit en de drukte van 
het eerre seizoen is nauwelijks eenbeetje 
aan het luwen, of er worden alweer toe-
bereidselen gemaakt voor het volgende. 
En zoo zijn de Zwartfluweélen hoeden, 
die nu de groote meerderheid uitmaken, 
ook werkelijk nog door Parijs geïnspireerd 
geworden. Men had ze daar al den 
ganschen zomer gedragen, van den Grand-
Prix af en bij de grootste warmte .... 

„Que voulez-vous ?•• zeide mij madame 
K., die juist in die laatste spannende Juli-
week hier vertoefde om een kijkje van 
Holland te nemen. „Que voufez-vous ?" 
Een strooieb hoed met bloemen hebben 
wij in het voorjaar (zegge Maart !) immers 
al gedragen, - en is dit contrast van een 
zwart fluweelen hoed bij onze witte zomer-
japonnen niet exquis ? .... Welnu dan..." 

Zij had gelijk en met dit betoog 
was de twijfel aan het praktische van 
een - zwart fluweelen zomerhoed, in alle 
beicheidenheid  door. mijkgetrittliatuurlijk 
in eens opgeheven! 

Zeker is het moeielijk een hoed te 
vinden, die zoo goed - en iedereen -
zoo goed staat, als een van zwart flu-
weel; -. wij zullen er dan ook om die 
reden niet zoo heel gauw afstand van 
willen doen, - en dat is maar verstan-
dig ook, aangezien er weinig kans is, 
dat het voorjaar veel nieuws zal brengen. 

Die hoeden hier te beschrijven, is, 
dunkt mij, geheel overbodig; wij kennen 
ze nu allen: Zij zijn groot, zij zijn klein, 
- zij hebben een hooren of een lagen 
bol, - een platten of een opgeslagen 
rand, - zij zijn totaal zonder versiering, 
en zij prijken met een rijkdom van plui-
mage - een oneindige afwisseling, waar-
uit ieder kiest wat haar het beste con-
venieert in alle opzichten. 

Ik zou hier even in herinnering kunnen 
brengen, wat Chevreul, de groote Fransche 
scheikundige, omtrent zwarte hoeden ge-
zegd heeft. Want zelfs een zoo eminent 
man als deze geleerde heeft het gewicht 
erkend, dat onze hoofddeksels ten op-
zichte van onze geheele verschijning 
hebben: alweer dus de lijst en het por-
tret. Een hoed kan niet met genoeg zorg 
gekozen worden en om ons daarbij be-
hulpzaam te zijn, heeft hij met groote 
galanterie eenige regels vastgesteld, die 
het mogelijk maken op wetenschappe-
lijken grond de hoeden uit te zoeken, 
die wij moeten dragen om er op het 
voordeeligst uit te zien. 

Geheel zwarte hoeden, gegarneerd met 

niet meer uit de ergenis en de opwin- 
ding  

„Heel verstandig van Spalding," dacht 
de geheimraad voort, „dat hij naar Amerika 
wil gaan, dan stopt hij hier alle praatjes-
monden. De vrouwen blijven altijd ontoe-
rekenbaar en ik heb ze, geloof ik, mijn 
heele • leven nog niet juist kunnen beoor-
deden. Dalmoet mijn verontschuldiging 
tegenover Spalding maar zijn. Als Dora 
Buchwald niet gauw besluit er een naam-
looze vennootschap van te maken en weer 
opnieuw met haar vrouwenheerschappij 
begint, zal ze haar werken heelemaal naar 
den kelder helpen. Maar wat gaat mij dat 
aan 1 Ik wil met de heele zaak niets meer 
te maken hebben. Ik heb het recht. boos 
te zijn, want d heb Spalding hierheen 
gehaald; Dora had hem niet mogen ont-
slaan, zonder met mij overlegd te ,hebben. 
Dit ontslag kan voor mij ook gelden als 
een votum van wantrouwen.- 

* • 
• 

Hij was dus niet ontrouw en opper• 
dikkig geweest. hij had niet met haai  

veeren of bloemen, zoo zegt onze geleerde, 
zijn alleen geschikt voor blondines. Bru-
nettes doen verstandig eeneg geel of 
oranje garnituur op haar zwarte hoeden 
aan te brengen. Geheel wit is uitsluitend 
aan te raden aan haar, die een zeer 
blanke gelaatskleur hebben, onverschillig 
of zij donker of blond zijn. 

Lichtblauw is de kleur der blondines. 
Rose mag nooit te dicht bij het gezicht 
worden gedragen, - daar moet een 
overgang van wit of groen zijn. Rood 
staat alleen aan blozende wangen goed ; 
groen vereischt daarentegen een zekere 
bleekheid. 

Maar tegenover paars is het iedereen 
geraden. een groote mate van omzichtig-
heid in acht te nemen. 

Wat dit laatste betreft, zoo zou ik toch 
- met allen eerbied voor de uitspraken der 

wetenschap willen vragen, hoe het dan 
komt dat ditzelfde paars telkens opnieuw 

• modekleur is en zich dan als modekleur 
zoolang handhaaft? Maar - waar iemand 
als Chevreul -zijn stem heeft laten hooren, 
daar past het mij te zwijgen; ik zou u 
anders nog eenige afwijkingen van het 
algemeens zwart kunnen beschrijven, die 
zeer smaakvol leken. al  waren zij dan 
niet volgens een- formule gecombineerd ! 
Bovendien: wat zegt u een beschreven 

hoed? Niets immers. Een beschreven hoed 
heeft u nooit in vervoering, nooit in ver-
leiding gebracht, heeft u nooit een zucht 
van begeeren doen slaken, zooals u dat 
wel eens is overkomen, wanneer ge achter 
een groote spiegelruit eein pracht-exem-
plaar ontwaarde, dat u late met al de 
macht van zacht, glanzig fluweel, van 
golvende veeren, van, kleurige bloemen-
weelde .... 

Ach! dat dikwijls onbereikbare! 

En dan te weten, dat al die heerlijk-
heid slechts van zoo kortstondigen duur 
zal zijn! Hebt gij. lezeressen, wel eens 
nagedacht over de vergankelijkheid van 
een mooien hoed? Van een hoed, die 
zoo kranig op een welverzorgd kapsel 
heeft geposeerd, die zoo fier zijn panache 
droeg, die bewonderd werd en benijd 
- de glorie van een seizoen? 

Hebt ge ooit de weemoed gevoeld van 
zoon afgedankte groothejd, wanneer ge 
die verlept, verdenkt, verhavend, verkleurd, 
verfonfaaid uit de verborgenheid van koffer 
of kast te voorschijn haaldet ? - - Ik zou 
u willen vragen om eens een kijkje te komen 
nemen in een van die zoo onbaatzuchtig 
door de eigenaars beschikbaar gestelde 
huizen, waar goederen voor de Belgische 
vluchtelingen in ontvangst werden geno-
men. Daar zoudt ge dan (van de-andere 
vertrekken spreek ik ditmaal niet) een vrij 
groot- kabinet zien, waar de afdeeling 
vrourrenhoeden (let wel, enkel vrouwen-
hoeden) is ondergebracht. Hoeveel er 
daar zijn? Ik weet het niet - wij sta-
pelden maar op, steeds meer, - wij 
spreidden ze uit op den grond en we 
speldden ze aan de wanden, - een 
lamentabele collectie van wat eens jong 
en frisch en fleurig was . een over- 
zicht ook van de modes der allerlaatste 
jaren, - modes, waarvan we nu al zeiden: 
„och, kijk, dat droegen we toen . wie 
weet dat bijna nog.!•• 

hart gespeeld. Nooit had hij Mevrouw 
Glover bemind, hij was goed en getrouw ! 

Dat was het resultaat van de overpein-
zingen, die Dora gedurende den heeten 
nacht wakker hadden gehouden. Hij was 
standvastig en goed, dat was de heerlijke 
kern der berichten die Kersten aan Dora 
had gebracht. 

Werner was ook voor Dora opgetreden 
met de wapens in de hand; hij had niet 
geduld. dat zij in zijn tegenwoordigheid 
beleedigd werd. Weliswaar rekende Dora 
dit hem niet zoo hoog aan, hoewel ze 
Zijn ridderlijkheid zeer. waardeerde; doch 
het voornaamste was, dat hij haar liefhad 
en daarom niet kon velen, dat er ver-
achtelijk over haar gesproken werd. 

Op dat diepe zielsverdriet was een 
stralende blijdschap gevolgd. Ja. ze hoorde • 
iets jubelen daar binnen. Ze mocht lief-
hebben en vertrouwen en ze werd weder-
keerig ook bemind. Dit bewustzijn was 
de vergoeding voor de laatste moeilijk 
doorworstelde dagen en weken. 

Ze had iemand lief en vond weder- 

Wat er al niet ligt .... Hoovaardige 
en nederige. modellen, - wufte en stem-
mige fatsoenen. - puntige clownsmutsen, 
- grove vierkante kooien, - reusachtige 
bérets, - groote platte vormen met neer-
hangenden luifel, - slappe haliaansche 
bergères. - Eenige klokken en simpele 
gladde dopjes, - =en al deze grillige, 
onwaarschijnlijke dingen zijn opgetuigd. 
met fluweel en zijde en satijn, met strikken 
en kwikken en linten, met veeren, pluimen, 
vlerken, aigretten, -- met bladen en bloe-
men en vruchten en slingers, - met alles 
wat er zoo -al meer op een menschen-
hoofd kan worden meegedragen - en 
alle zijn zij eenmaal laatste smaak, haute 
nouveauté, dernier chic geweest! 

Terwijl ik sta te kijken naar dien 
opgehoopten hoedenrommel aan mijne 
Voeten, denk ik opeens aan Emma Calvé 
en hoe de Amerikanen haar eens hul-
digden op een tournee,- die zij door hun 
land maakte. De zangeres had, ik herinner 
mij niet goed meer in welke stad, Carmen 
gespeeld én het publiek, ten toppunt van 
verrukking, wist niet meer op welke wijze 
daaraan uiting te geven; de gebruikelijke 
bloemen ontbraken, maar op eens kreeg 
men den inval haar hoeden toe te werpen. 
En toen vlogen als groote vogels de zware, 
breede sombrero's door de zaal, - met 
een wijden boog kwamen zij aan de voeten 
der zangeres te liggen en stapelden zich 
daar op, steeds meer en nog meer. 

Emma Calvé bukte, raapte een der 
hoeden op en zette zich dien op het 
hoofd. Toen werd de opgewondenheid 
een tumult, dat alle beschrijving te boven 
ging ! 

V. S. 

Armenzorg. 
We vestigen gaarne de aandacht op 

de advertentie, voorkomende in dit num-. 
mee van ons blad, betredende de ver-
kooping van ondergoed, genaaid door 
behoeftige vrouwen van de vereeniging 
„Armenzorg''. 

Men kan verkrijgen eenvoudig mans-
en vrouwen-ondergoed, onder- en boven-
kleecling voor kinderen, lakens en sloopen, 
benevens sokken en moffen voor militairen. 

Deze laatste verkfijgbaar te stellen, is 
inderd d een practisch verzinsel. 

De erkooping zal plaats vinden Dins-
dag 2 October van 2-5 uur en Woens-
dag 28 October van 10-12 en van 2-5 
in het ( gebouw de Vereeniging, Prinse-
gracht 60.. 

Kindermopje. 

Kleine Mabel: Moederlief, ik hoop. 
dat deze oorlog niet uit zal zijn, voordat 
ik 11111f1 sok af heb. 

Geluk. 

Gelukkig is, wie zijn ongeluk - on-
gelukkig, wie zijn geluk niet gevoelt. 

liefde ! Uit ijverzucht, uit onbekendheid 
met de gebeurtenissen, uit overijling had 
zij den man harer liefde zwaar gekwetst 
en beleedigd. Dat was natuurlijk zeer 
onrechtvaardig van haar en het was haar 
plicht, onverwijld dit ontucht goed ie 
maken. Hoe dat moest gebeuren. wist 
Dora niet en ze vermoedde wel, dat haar 
dit zwaar zou vallen. Ja, als ze yen man 
geweest was, dan had ze het recht gehad, 
naar Werner toe te gaan, hem de hand 
te reiken en te zeggen:  

„Ik heb je onrecht aangedaan; dat 
doet me bitter leed - vergeef me, daar-
om en blijf me genegen. evenzeer als je 
liet vroeger was.- 

Als vrouw kon ze dezen stap niet 
doen, direct noch indire2t. Ze kon tegen 
Werner onmogelijk zeggen ,.ik heb me 
door ijverzucht, door dwaze, razende 
ijverzucht laten verleiden, maar ik heb 
je lief- en waande me door je bedrogen.- 

( Wordt vervolgd.) 

rens
StrikeOut
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MARGUERITE GAUTHIER: 
Mevr. MANN-BOUWMEESTER. 
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ADVERTENTIEN. 

Costunse- en Mantelweken. 
Curtuslessen en privaatlessen. 

Overtollige haren kunnen 
tonnen 8 dagen mar goed en upigitij veer golem 
pijnloos verwijderd oorden. Oe- Goedkoop, Avocidcarsos. 

Br. N'. A-127 bureau v.d. blad. 1. gan gjauswijsdrant gs.  
Inlicktingen Maand% in ~Nr. 

• dag ven 2-5 nar. 

Les Buguenots. 

lleereograshl 38, Telden 4214. 
• 

Ons werk is schitterend en ge- 
niet de grootste recommandatie. 

Onze Prijzen zijn beslist 
. DE LAAGSTE. 

TENTOONSTELLING:van'«Haarden en Kachels. 

• FRANS VAN WIJK & Zn. - 24 Vlamingstraat. - Den Haag 

('ij 

handeling deer beschaafde Genre 
in gesloten salon. Mej. J. A. van Goor. 

Lundi 26 Octobre, 

Spectacle Demaildé. op Kon. Ver. Het Ned, Toneel hu boter & 
in den Keninkl. Schouwburg. Afd. Darneskleedin g 

Woensdag 28 October 
• genre „Tailleur", 

Jelidl 29 Octobre No. 7 v. h. Abt. 

ONDERWIJS la: Patroon-
teekenen, Maatknippen, 

1116 BE LI MIE. DAMES! 

Samedl 31 Octobie 

Le Trouière: 

Dimanche 25 Octobre, 
No. 2 de ('abonnement. 

Représentatitin di prix rata,. 

La Traviata. 

OBLIGATIES • 
in coupure. van 11000, /500 en /100. 

tegen den koers van 100'h ..n 
worden verkrijgbaar gesteld door: 

DE VADERLANDSCHE BANK 
0 VOOR BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapitaal 1 'Mihoen gulden) 

'1-3ravetagn, baan van Maerdervaort 23. 
De gesloten leerringen hebben voornamelijk tot onderpand onver-

deelde nalatenschappen en hypothecaire grossen. Bij nalatenschappen 
wordt het eventueele risico, aan die soort van leeningen verbdnden, 
door eens verzekering gedekt, terwijl bij grossen tot zekerheid 
strekt en het onderpand en de aansprakelijkheid zoowel van den 
hypothecairen schuldenaar als van den hypothecairen schuldeischer. 
Jaarverslag en prospectus worden op aanvraag toegezonden. 

SCHMIDT & VAN WANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 18). 
Telepk. 8004. — Seheveningeehe Veer II. — 'den Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor.het teekenen van 
WAPENS ree MONOGRAMMEN. 

Maison BRAMMER. 
Prinsegracht 14. Tel. 1958. 

Gesoigneerde Zalen en Salons voor het geven van 
Diners, Dejeuners, Bals, Banquets, etc. Ook worden 
dezelve geleverd buitenshuis met bijlevering van 

alle benoodigdheden. 

Zeer gezellige Salons voor besloten Dansclubs. 

Familie-Pension 
1"'" RANG 

VAN ROOIJEN 
Anna Pau lownastraat 89. 

Spekslagerij A. van den Barselaar. 
BLEIJENBURG 42. - opnam« ir«, • 's•GRAVENHAGE. 

Leverancier aan beide Hoven. • 
— TELEFOON 804-805. — 

Levert uitsluit Hd le kwaliteit VARKENSVLEESCH en 
FIJNE VLEES HWAREN. Onze KALFSLEVERWORST 
en GELDERS HE ROOKWORST is in kwaliteit en 
smaak niet te venaren. — Driemaal daags worden door 
de geheele st d bestellingen opgenomen en bezorgd. 

or 

ATLAS 
DRUKKERIJ 
Prins Hendrikstraat 53 

- Den Haag - 

. Telef. 5204 : 

Engelsch-, Fransch-, Duitsch- en 

Inlandsch Porcelein en Aardewerk. 

Eetserviezen, 
Ontbijtserviezen, 

Waschstellen. 

Keuken-inrichtingen in Geëmailleerd. 

Hout- en Borstelwerk. ANNO 1760. 

Engelsch „Handmade" Kristal. 
Baccarat Kristal. 

Val St. Lambert Kristal. 
Boheemsch Kristal. 

Drinkserviezen :: Glaswerk. 

De Bureaux van het Financieel Nieuwsblad 

„NEERLANDS KOOPKRACHT" 
zijn gevestigd: ANNA PAULOWNASTRAAT 76. 

N. V. Electriseluo Drukkerij „D* Ads." - 'e-Graveakarl. 

AIME. M. P. VAN OER LEEUW 
— ENOVO—Olv—GENORE - 

MAISON DE COUTURE FRANCAISE 
RORES ET MANTEAuX 

—  u HAVE 

TO...ATEA. mo. 

BE11011Eh BINMENELOOPEN le liollerflem 
S.S. „WILIS", 

waardoor wij weder de bekende 

JAVA-THEE 
van de Plantage 

ti". < `ki ALI.A1Vd31- 
kunnen aanbieden. 

GEEL PAK 2' ons 55 cent 
GROEN PAK 2', ons 62' cent 
ROOD PAK , ons 75 cent 

REUSER EN SMULDERS. 
AGENTEN KEDONG ALLANG.  

WAGENSTRAAT 48. - DEN HAAG.. 

COSTUMES-TAILLEUR 
á part, de fl. 70._ 

'VANanghta 
1°1i° 

ANNA PAULOWNASTRAAT 89 
TELEFOON N. 1357. 

Vereeniging „ARMENZORG". 
Beechernwrmnre 14. M. N Kom. 

VERKOOPING 
van de door behoeftige vrouwen genaaide goe-
deren, te houden Dinsdag 27 October van 
2-5 uur en Woensdag 28 October van 10-12 
uur en van 2-5 uur in het Gebouw der Ver-
eeniging, Prinsegracht No. 60. 

Te verkrijgen: eenvoudig Mans- en Vrouwen-
ondergoed, Onder- eb, Bovenkleeding voor 
Kinderen, Lakens en Sloepen, benevens Sokken 
en Moffen voor Militairen. as— 

Le — Maison lee ordre 

COI FFURES 
de Mariage, Réception, Diner, Bal, etc. 
POSTICHES peur la Coiffure Haube. 
Maison D. KLEEF, Lange Voorhout 82. 
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DE HAA6SCHE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 24 October 1914. 

2e Blad. 

Voor onze.  Leestafel. 
Arms and the Man. 

Onlangs mocht ik u al eens schrijven 
over mijn hartstocht voor het lezen van 
tooneelstukken ; ik hoopte mijn liefriè tot 
dat soort lectuur voldoende voor a ge-
Motiveerd en geargumenteerd te hebben,' 
dat ge u er ook eens aan zoudt gaan 
wagen. In datzelfde artikel bracht ik u in 
in kennis met een koopje: De Tauchnitz-
Edition van Bernard Shaws spelen, waarbij 
de vier vermakelijke, in een keurig rood 
bandje, worden verkocht voor ƒ 1.50. 
De drie ernstige 'zijn eveneens in een 
enkel bandje bijeen gebracht, voordien- 
zelfden prijs. - - 

Een vermakelijk spel wou ik u doen 
kennen. Ge wilt u toch nog wel een 
weinig vermaken in deze tijden, hoop ik? 
En dan kunt ge 't nooit beter doen dan 
met den fijnen humor, den kostebjken geest 
van Shaw. In een Duitsch tijdschrift werd 
laatst gevraagd naar een „Sorgenbrecher". 
Is dat geen aardig karakteristiek woord? 
En als zoodanig werd aangeraden Reuter, 
dien ik u niet genoeg aanbevelen kan en 
waar ik 't misschien ook nog wel eens 
over zal hebben, nu ik me voorneem, 
geregeld onze leestafel te voorzien van 
wat onze zorgen een weinig op zij kan 
zetten. 

Beide „Sorgenbrechers", het spel van 
Shaw, en de werken van Reuter, zijn 
van de goede soort, die een ieder, ook 
de meelijdendste, zich veroorloven mag. 
Er worden mindere middelen ter afleiding 
gekozen ! Ik voor mij vind alles wat ik 
zoek en wil, in mooie boeken, 't zij ze 
humoristisch of tragisch zijn. Ge zoudt 
mij in deze dagen niet mee krijgen naar 
een klucht in den Schouwburg, waar ik 
het luide, ja, het schaterende lachen van 
anderen zou moeten aanhooren en mis-
schien mezelf ook nog zou betrappen op 
een schaterenden lach. Neen, dat kan er 
niet af in deze tijden, vind ik. Toch kan 
ik niemand veroordeelen, die er wel heen 
gaat en lacht en uitgelaten wordt. De 
zorgen moeten zoo nu en op zij gezet 
worden, dat eischt ons heele wezen, dat 
eischt ons werk, dat eischt de toekomst; 
Mien kieze zelf zijn middelen. 

Arms and the Man - het is een ver-
makelijk stuk over oorlog en soldaten. 
Niet één enkelen keer spot het met de 
ellende van den oorlog, denk dat niet. 

wordt eenvoudig en treffend naar 
voren gebracht. Maar het spot met de 
„hoogere gevoelens", die volgens Shaw 
alleen nog maar de jongere krijgers kunnen 
bezielen. Het spot met allen, die in den 
modernen oorlog nog heroïsme zoeken, 
romantiek, idealen. Shaw vindt den oorlog 
een handwerk, een beroep, een nu een-
maal noodzakelijk, zij het ook afschuwelijk, 
beroep, en als zoodanig moet de oorlog 
bekeken en beoordeeld worden. 

De goede soldaat is alleen hij, die alle 
idealen, alle romantiek, alle heroïsme heeft 
afgelegd of in den krijg heeft verloren zien 
gaan. Die soldaat zal rustig en kalm zijti 
kansen berekenen, en liet oorlogsspel doen  
vorderen, zooals de handige schaakspeler 
zijn tegenstander naar het „mat" drijft. -
Die soldaat heeft alleen maar waarde in 
den modernen krijg; die komt voor bevor-
dering in aanmerking, al wordt hij door'de 
enthousiasten - voor alles wat leefijk is uit-
gescholden, tot vopr lafhartig toe. De 

—enthousiasten, die loopen een ieder in den 
weg, die schoppen alles in den war, die 
kunnen pas bevorderd worden, als ze uit 
dienst gaan en de duurzame vrede is 
geteekend. 

Arms and the Man ia in_.tHollandsch 
vertaald en opgevoerd. Me dunkt, het zal 
wel weer, juist nu, op het repertoire ver-
schijnen. Ik lijk er al steeds naar uit. In 
het Flollandsch-heeft men het, meen ik, 
Te Wapen! genoemd. Of heette het toen 
misschien De Suikeren Soldaat? Enfin, 
als ge het als spel van Shaw aangekondigd 
ziet, zult r  het beslist herkennen. 

Aflag and the Man is een spel in drie 
bedrijven. Het speek daar. wam men tot 
voor eeltige jaren alk mogelijke oorlogen  

voor operettes en blijspelen liet voeren -
in den Balken. De beide Balkanoorlogen 
hebben toen bewezen; dat ook de Balken-
bewoners van den oorlog niet langer een 
operette, maat een drama wisten te maken. 

Het spel vangt aan in de slaapkamer 
van Raina Petkoff, een jonge, schonne 
Bulgaarsche van aanzienlijke familie. De 
beschrijving van de kamer is al zoo echt 
Balkan-achtig. Die kamer is namelijk „half 
rijk Bulgaarsch, half goedkoop Weensch." 
De divan  is b.v. belegd met prachtige 
Oostersche 'tapijten - de waschtafel ls 
zooali we die hier in Holland op de'  
bodenkamers vinden. 

Raina staat op het balcon te droomen 
en te genieten van het uitzicht op de 
maanlichte, besneeuwde Balkantóppen. 
Ze draagt een bontmantel, die wel drie 
maal de waarde van haar geheele kamer-
meubileering kost. 

Haar moeder stormt naar binnen met 
een schitterende tijding. Er is een slag 

geleverd. Sergius Saranofl, Raina's ver-
loofde, heeft prachtig een cavaleriecharge 
geleid. Aan het hoofd van zijn regiment 
heeft hij zich op den vijand gestort, op 
de Serven. 

De overwinning is glansrijk geweest, 
de Serven vluchten naar alle zijden. 

0, die held ! Denk eens aan, hij 
vooruit! Welk een schouwspel. Wel 
trotsch mag Raina op haar verloofde zijn. 

Raina straalt van trots. Vol innig be-
rouw vertelt ze haar moeder, dat ze 
wel eens aan Sergius heldhaftigheid heeft 
getwijfeld Wel eens gedacht, dat hij teveel 
Byron had gelezen en teveel dacht, dat 
het in den oorlog ging als in een opera. 

Uit het gesprek der beide vrouwen 
blijkt, dat Shaw een vo ereagvmepeering 
voor zijn . spel van oorrog heek uitge-
dacht, die op 't °ogenblik merkwaardig 
aandoet. 

door- De Bulgaren, aangevoerd - el de  
Russen, strijden tegen de Serviers, aan- 

--gevoerd door de Oostenrijkers. - 
Als moeder Catharina weg is, speelt 

Raina een klein spel van trots en ver-
rukking met Sergius• portret. 

Als een priesteres heft ze het omhoog 
en fluistert „mijn held, mijn held! Nim-
mermeer zal ik aan ie twijfelen, je nim-
mermeer onSvaairdig zijn." 

Schoten vallen in de straat. Haar dienst- . 
bode Louba, een schepzinnig wezentje, 
brutaal, omdat ze haar meesteressen vol-
strekt niet haar meerderen vindt in verstand, 
heeft haar al gewaarschuwd en de blinden 
voor haar gesloten. Echter heeft ze daarbij 
opgemerkt, dat er een grendel van ge-
broken was. 

Raina ontkleedt zich en gaat te bed, 
blaast de kandelaar uit. De schoten ver-
schrikken haar niet, doch verheugen 
haar - 't zijn de overwinnaars, die de 
vluchtelingen achtervolgen. Dan hoort ze 
rammelen aan de blinden - 't volgend 
oogenblik worden ze geopend, een man 
springt naar binnen, sluit ze achter zich 
dicht, steekt een lucifer aan en nu komt 
het beste gesprek uit het heele stuk, 
naar mijn oordeel. En daarom lees ik 
nu stukken zoo graag, ook al ga ik ze 
oog zien ook, omdat je toch pas zin 
voor zin kunt genieten, als je er rustig 
mee zit en 't vei& je hebt, als je 't 
lezen en herlezen kunt - op 't tooneel 
is 't gezegd - en verder gaat 't maar 
weer, of je het heelemaal verstaan en in 
al zijn geest en humor begrepen hebt, 
of niet. 

De Man „Roep niet, of ik schiet je 
dood. Als je rustig wilt wezen, zal je 
niets overkomen. Pas op - wegloopen 
dient nergens toe. Denk er om, als je een 
kik geeft, gaat. mijn revolver af. Steek het 
licht op en kom hier. Versta je ?" 

Reine gehoorzaamt. In het licht van 
den kandelaar staat daar voor haar een 
man van ongeveer 35.  jaar. Ondanks de 
lompen, die hij draagt, ondanks den toe-
stand van volstrekte uitputting, bovendien 
geheel overspat met modder en bloed, is 
hij toch een knap, beschaafd type. Een 
Servisch officier. Als 't licht brandt en 
hij Reine in haar nachtgewaad bij de 
waschtafel ziet staan, is hij gerustgesteld. 
Ze is een dame. - En beleefd zegt hij 

„Vergeef me, dat ik is stoor - maar 
u zult mijn uniform herkennen -- Servisch ! 
Als ik gepakt word, zal ik doodgeschoten 
worden. Begrijpt u dat'" 

Raina „Ja." 
De Man „Ik heb er niets mee op 

om me te laten doodschieten, als ik 't 
verhelpen kan. Begrijpt u dat ?- 

Reine verachtelijk : „Ik geloof van niet. 
Sommige soldaten, dat weet ik, zijn boni 
voor den dood." 

De man, glimlachend ;Allemaal, ge-
achte dame, allemaal, gelokf me. - Het is 
onze plicht om te leVen, zoolang we 
kunnen. Dus - als u alarm maakt -" 

Reine.: „Dan. zult u me doodschieten. 
Maar hoe weet u, dat ik bang ben om dood 
te gaan?" 

De Man, van taktiek veranderend 
„Oh ! maar als ik u eens niet doodschoot, 
wat zou er dan gebeuren ? Een troep 
cavalerie, de, grootste schuimers van -uw 
leger, zal deze mooie kamer overrompelen 
en me hier als een varken slachten, nadat 
ik gevochten heb als een duivel. - Waar-
achtig, mij zullen ze niet op straat krijgen 
om verder pret mee te hebben - ik weet 
wat voor lui ik voor heb. Hebt u er lust in 
om dat soort van gezelschap in uw nacht-
japon te ontvangen.? U bent niet heel 
toonbaar, hè ? Sta! Waar gaat u naar toe ?" 

Raina, waardig „Ik ga mijn mantel 
aandoen." 

De Man, zich op den otfoman werpend 
en den mantel bemachtigend „Dat 's een 
goed idee ! Neen, ik zal den mantel nemen 
en u zult zorgen, dat er niemand binnen-
komt, en u zóó ziet. Het is een beter 
wapen dan de revolver." (Hij werpt zijn 
revolver op den divan)-. 

Rans, heftig: „Het is geen Wapen 
voor een gentleman I" a 

De Man „Het is goed genoeg voor 
een man, die tosschen zich en den dood 
slechts u ziet staan. Hoort u 't schieten ? 
Als ti die schurken hier wilt halen, zult u 
ze ontvangen, zooals u bent." • 

Buiten nadert het geweervuur, binnen 
klinken haastige stappen op de gang. Aan 
de deur, die de man gegrendeld heeft, 
wordt heftig gerammeld en geklopt. Dan 
opeens verandert zijn heek voorkomen 
en toon, hij wordt bedaard en vriendelijk, 
berustend in het onvermijdelijke, werpt 
Raina den mantel toe en zegt: „Het 
dient nergens meer voor, 't is uit met me. 
Gauw, doe uw mantel aan, ze komen." 

Raina, hartelijk: „Dank u." 
Ze schiet den mantel aan. 
Buiten roept de meid : „Freule ! freule ! 

gauw, doe de deur open !" 
Raina vraagt den man angstig: „Wat 

zult u nu doen ?" 
De Man : „Het komt er niet op aan. 

Ga u maar uit den weg. Het zal niet 
lang duren." 

Raina, impulsief: „Ik zal ui helpen. 
Verberg u, o verberg u gauw, achter 
het gordijn." Ze duwt hem er achter. 

De Man „Dat geeft een klein kansje, 
als u er uw hoofd bij houdt. Denk er 
om, negen van de tien soldaten zijn ge-
boren-  gekken. Als ze me vinden, dan 
beloof ik u een vechtpartij - een duivel-
sche vechtpartij!" 

Reina doet dan de deur open en ze 
komen allen achter elkaar binnen, de 
meid, Raina's moeder, een Russische 
officier, die den vluchteling tegen het balcon 
heeft zien opklimmen 

Op Raina's verzekering, dat er niemand 
is binnen gekomen, en dat ze niet ge-
slapen heeft en nadat hij een vluchtigen 
blik in 't rond geworpen heeft, vertrekt 
hij, tevreden gesteld, gevolgd door Catha-
rina en Louba. 

In Louba's brutale oogen is te lezen, 
dat ze alles begrepen heeft, ze heeft 
den revolver op den divan zien liggen. 

Als de man weer van achter 't gordijn 
te voorschijn komt, wordt het gesprek 
voortgezet. De man zegt, na zijn dank 
betuigd te hebben: 

„Ik ben een Zwitser en ik vecht als 
beroepssoldaat. Ik bood mijn diensten 
-aan Servië omdat dat 't eerst op den 
weg van Zwitserland naar hier ligt. Mag 
ik nog een paar minuten hier blijven. 
want nu kan ik' nog niet weg." 

Ze nodigt hem naast zich op den 
divan en ziet daar den revolver liggen. 
Als ze een gil van schrik uitstoot, siddert 
de man als een schichtig paard. 

De Man ..Maak me. niet zoo aan 
't schrikken. Wat is er?" 

Raina: rev olv ! Zoo maar 
onder de oogen van dien officier!  

bent door 't oog van een naald gekropen I" 
De Man „0 -, is dat alles ?" 
Raina, weer verachtelijk: „Het spijt 

me, dat. ik u liet schrikken. Neem den 
revolver alstublieft, om u tegen mij te 
beschermen." 

De Man: „Het zou niet helpen, freule. 
Er is niets in. Hij is niet geladen !" 

Raina: „Laad hem dan nu voor alle 
gevallen." 

De Man: „Ik heb geen ammunitie. Wat 
heljien patronen in een gevecht? Ik heb 
inplaats daarvan altijd chocola bij me; 
het laatste stukje heb ik uren geleden 
opgegeten. 

Raina: „Chocola! Vult u uw zakken 
met lekkers, zooals een schooljongen? 
Zelfs aan bet front ?" 

De Man wou, dat ik er nu.wat 
van had." 

Raina is niet in staat om te zeggen 
wat ze voelt. Maar ze is op 't gruwelijkst 
teleurgesteld. 

Ze biedt hem de laatste drie pralines 
uit haar bonbondoos aan. De Man barst 
uit, verrukt:  

,,U bent een engel! Pralines! Heerlijk! 
Wees er voor gezegend, freule! U kunt 
een oud soldaat altijd herkennen aan den 
inhoud van zijn patroontasch en revolver-
zak. De jonge hebben er patronen en 
een revolver in - de ouderen alleen 
maar eten. Dank u wel!" 

Raina neemt de doos mei zoon plotse-
linge beweging aan, dat hij weer heftig 
opschrikt en zegt:  

„OI Doe alstublieft een beetje kalm 
aan. Wilt u u wreken, omdat ik u daarnet 
verschrikt heb ?" 

„U mij verschrikt? Weet u 
wel, meneer, dat ik in mijn hart even 
dapper ben als u, al ben ik maar een 
vrouw?"  

De Man : „Dat geloof ik best. U hebt 
niet drie dagen onder vuur gestaan zooals 
ik. Twee dagen kon ik 't uithouden, 
zonder er veel om te geven, maar niemand 
houdt het drie dagen uit - ik ben zoo 
zenuwachtig als een muis." 

Ja, het geheele bedrijf te vertalen gaat 
niet, hoezeer ook zin voor zin verlokt. 
Maar één gedeelte van het gesprek der 
twee moet hier nog volgen. 

De Man: „Weet u, hoe uw leger ons 
verslagen heeft? Louter uit volslagen 
onkunde in het oorlogsvak. - Ik heb nog 
nooit 66 iets doms gezien!" 

Rai a, ironisch „Hè, was 't dom van 
ons, u te verslaan? 

De Man: „Wel natuurlijk! Is het soms 
handig om een regiment ruiterij tegen een 
batterij machinegeweren te werpen, met de 
doodelijke 'zekerheid, dat er geen man en 
geen paard gespaard blijft, als de geweren 
afgaan.? Ik kon mijn oogen niet gelooven, 
toen ik 't zag." 

Reine, verrukt: „Heb u de groote 
cavaleriecharge gezien? 0, vertel 't me 
gauw! Beschrijf me alles precies" 

De Man: „U hebt nooit een cavalerie-
charge gezien, is 't wel ?" 

Hij vertelt haar, dat er één man voorop 
reed, en ze barst uit: „Ja, Eén voorop! 
De dapperste der dapperen!" 

De Man, prozaïsch „Hm! U hack 
den armen duivel eens aan de teugels 
moeten zien rukken !" 

Raina „Waarom zou hij aan de teu-
gels rukken ?" 

De Man: „Omdat zijn paard er natuur-
lijk met hem vandoor was, of zou u denken, 
dat die kerel voor zijn pleizier voorop 
reed om 't eerst doodgeschoten te 
worden ?- 

Reine : „Foei! Maar ik geloof niet, 
dat die eerste man een lafaard is. Ik geloof 
dat hij een held is!" 

De Man, toegevend: „Ja, dat zou u 
van hela gedacht hebben, als u hem aan 
't hoofd van de charge had gezien." 

Raina : ,.0, vertel toch ! vertel van 
hem 

De Man „Hij deed als een opera-
tenor. - Het was een knappe kerel, met 
bliksemende oogen en een aardige snor. 
Hij brulde zijn oorlogskreet uit en deed 
precies als Don Quichot tegen de wind-
molens. We wisten geen raad van den 
lach om hem. Maar tom], kwam een 
sergeant naar ons toepollen, bleek als 
de dood. 

Ze hadden ons de verkeerde patronen 
gestuurd en in de eerste tien minuten 
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zouden we geen schot kunnen lossen. 
Toen lachten we als de boeren, die kies-
pijn hebben. Ik ben er nog nooit zoo 
naar aan toe geweest in mijn leven, al 
heb ik zoo een of twee maal voor heete 
vuren gestaan. En ik had niet eens 
revolverpatronen — alleen maar.  chocola. 
We hadden geen bajonetten, niets. Natuur-
lijk zouden we in de pan gehakt winden. 
En daar kwam Don Quichot aan, met een 
drukte als een tamboer-majoor, en dacht, 
dat hij 't er nog nooit zoo knap bad alge-
bracht, ofschoon hij verdiende, ervoor 

. voor den krijgsraad geroepen te worden. 
Van al .de gekken, die ooit op een slag-
veld zijn Losgelaten, was hij de gekste. —
Hij en zijn regiment bedreven eenvoudig 
zelfmoord — alleen : onze geweren kon-

den niet afgaan, zoo won, hij het." 
Is het niet, of we een scène lezen, 

nog pas in de Duitsche bladen verhaald? 
Het beste garderegiment rukte op, 

onder schallende Irijgsmuziek,• tegen een 
moordend vuur, waar • nog niemand kans 
had gezien stand te houden. Bij tien-

tallen vielen de edelsten van Duitschlands 
zonen — het regiment werd zoo goed 
als geheel vernietigd. 

Ik kon dat geen dapperheid noemen! 
En de Zwitser zou ervan gezegd hebben 
„Zullen ze dan nooit leeren, 't als een 
vak te bekijken?" 

De eerste akte eindigt, dat Raina 
haar moeder  in het geheim betrekt en 

zij, beiden den gast, die op Raina'S bed, 
ondanks alle verbod van haar kant, in 

slaap is gevallen, herbergen tot hij veilig 

weg kan komen in een oude jas van 

Raina's vader. 
De twee volgende bedrijven zullen u 

en mij zoolang niet ophouden. 

NANNIE VAN WEHL. 

De Optree eo de imerikaapsde innen, 
Mochten de October-nummers 'der 

Amerikaansche vrouwenbladen nog zwij-

gen van den oorlog, wellicht om technische 

'	 redenen — het November-nummer van de 

Ladies Home Journal begint met een wijd-

gedrukt hoofdartikel, dat ons eenige merk-

waardige feiten en toestanden leert, ons 

half en half troost, omdat dan toch gedeeld 

lijden half lijden is, doch aan de andere 

zijde nog weer eens brandend en fel de 
vraag voor ons zet: Hoe lo5n dan toch 

deze oorlog uitbreken? Hoe hebben ze 

dan toch gedurfd, deze verantwoordelijken, 

als ze wisten, zoo de gansche wereld mee 

te sleepen in poelen van ellende? Juist 
omdat heden ten dage de wereld is ge-

worden „een lichaam, dat in zijn geheel 

lijdt, als een der deden lijdt.' Juist 

daarom leek een oorlog zoo iets totaal 
onmogelijks. En ondanks die huidige waar-

heid brak toch de oorlog uit. — En zie-

daar het gansche lichaam trekkend en 

trillend in bijna duldelooze smart. 
Hoor enkele gedeelten uit bedoeld 

artikel:  
Tenzij een wonder gebeurt en de Euro-

peesche oorlog spoedig tot een eind komt, 

gaat Amerika een Winter van lijden en 
ontbering tegemoet, als het in geen jaren 
heeft gekend. Wanneer we zeggen, dat 
twee millioen menschen, allen beverig te 
werken, op dit oogenblik in de Vereenigde 
Staten werkeloos zijn, dan zijn we nog 
voorzichtig in onze uitdrukkingen. Het 
sluiten. der havens van de oorlogvoerende 
Staten beteekent voor den Amerikaanschen 
handel een verlies van millioenen en 
millioenen dollars. 

Dat de havens der neutrale landen nog 
open zijn, beteekent weinig, nu het geld 
ook daar ontbreekt om Amerikaansche 
goederen te koopen. Zoodoende zijn tal- 

, rijke fabrieken in Amerika gesloten of 
werken met gedeeltelijke kracht. 

Natuurlijk 'heeft ook de invoer opge-
houden. De Etropeëectnehavens, die ons, 
om maar eens een voorbeeld te noemen, 
verleden jaar nog voor 190.000.000 
dollars (honderd-en-negentig millioen dol-
lars) waarde stuurden aan zij, kanten, 
juweelsn en verdere artikelen voor vrou-

wen. zijn gesloten. De Payijsche klee-
dermakers hebben de schaar neergelegd 
en het zwaard gevat. Met andere woorden: 
Amerika is. op handelsgebied. geheel 
geinioléerd. 

Maar in Amerika's isolatie ligt Ame-
rika's geluk. Nooit meer zal zulk een 
kans terugkomen. Amerika kan nu toonen 
wat het vermag. 

Het moet zelf gaan..vervaardigen wat 
het totnutoe van anderen kocht. 

De Amerikaansche fabrikant is gereed, 
en bekwaam genoeg, maar de Ameri-
kaansche vrouw heeft hem zijn goederen 
niet willen afkappen. Ze heeft het woord 
„ingevoerd, import" aan haar boézem 
gekoesterd, ze heeft g Ineinéept met kleeren 
uit het buitenland. Ze -heeft millioenen 
dollam betaald voor het cachet „impOrt-. 
Soms heeft ze waar voor haar geld ge-
kregen, vaker ook niet. 

• Heeft men ooit een •Amerikaansche 
vrouw g.zien, die vol trots haar mantel 
neerwierp, abri dat het zijden etiquet met 
het inschrift, vermeldende den naam van 
een Amerikaansche naaister, te zien 
kwam ? 

Maar zoo die mantel het zijdenetiquet 
droeg van Poiret of Drecoll, dan kon 
men haar gebaar waarnemen. 

Nu hebben we een kans. Nu maken 
we van den nood een deugd. Het doel 
is millioenen Amerikanen aan het werk 
te zetten. Dat kan de Amerikaansche 

De Amerikaansche vrouw kan den 
naderenden winter zijn dreigend aanzien 
voet< een groot deel ontnemen. Zij kan 
al de raderen in beweging brengen, die 
nu stilstaan. Zij kan millioenen dollars 
in omloop brengen. 

De industrie heeft een groote kans 
nu. Want de Amerikaansche vrouw is 
sterk, vooruitgegaan in ontwikkeling. Ze 
is zich haar waarde bewust. Ze zal, 
beter dan ooit, begsjpeari. wat ze doen kan.. 

Het zal - een treurige Kerstmis worden, 
in Europa. De treurigste, die de Oude 
Wereld nog ooit beleefd heeft. En wat 
voor Kerstfeest kan het in Amerika 
worden, als millioenen menschen werke-
loos zijn? We zullen waarschijnlijk in 
vrede Kerstfeest vieren, maar zullen we 
aan het werk zijn? Aan de Amerikaansche 
Vrouw is het gegeven het Kerstfeest te 
maken tot wat zij wik. Het zal een even 
vreugdevol als vredig Kerstfeest zijn, wan-
neer ze wil besluiten om slechts kleeren 
te dragen, in Amerika vervaardigd. 

In Engeland vindt men op alle schut-
tingen, tegen alle reclamezuilen groote 
biljetten • aangeplakt, waarop we lezen : 

„Aan de jonge mannen van Engeland. 
Uw Koning en Uw land hebben U 
noodig." 

Wij, Amerikaansche vrouwen, we 
mochten wel overal in Amerika plak-
katen doen aanplakken met de woorden 

„Aan de Vrouwen van Amerika. Uw 
volk en Uw fabrieken hebben U noodig 

Tot zoover. 
Een enkele opmerking moet ons uit 

de pen: 
Al die millioenen werkeloozen zijn 

toch niet allen wevers en kleermakers? 
Natuurlijk niet, want dan zouden ze in 
gewone tijden ook geen werk vinden, bij 
de gewoonte der Amerikaansche vrouw 
om alles buitenaf te knopen. 

En natuurlijk lijden nog tallooze andere 
industrieën onder den oorlog. Welnu —
meent men nu waarlijk opeens, in enkele 
weken, al die werkeloozen te herscheppen 
in wevers, coupeurs, kleermakers? 

Enfin — de bedoeling is goed. En 
wij Hollandsche vrouwen — we kunnen 
er voor ons zelf een les uit halen. 

Niet te luid! 
De Nieuwe Rotterdammer heeft uit de 

Times overgenomen een verhaal, dat ons 
even door merg en been gaat. Ge kunt het 
ditmaal gerust gelooven, al geldt het een 
Duitsche gebeurtenis in een Engelsch blad 
verteld. Ge zult wel merken, waarom... 

Het bericht omtrent den val van Ant-
werpen bereikte 'een'Berlijnsche schouw-
burg tijdens de voorstelling. Deze werd 
afgebnoken en een der toonéelspelers deelde 
het publiek het heugelijk nieuws met-
Antwerpen gevallen ! Een luide jubel 
baronie ka. 

Maar toen verscheen een ander lid van 
het gezelschap en begon een lied te zingen 

Nicht zu laat 
Denkt grad jetzt. wo Ihr jubelt und lacht : 

Nicht zu leut 1 
Fiel ein Krieger vielleicht,in der Schlacht 
Und er liegt beim zerschossenev ,Pferde 
Und ninimt Abschied von Mutter und 

[Bruut — 
Nicht zu leut I 

Stel u even dat tooneel voor. De diepe 
ontroering, die daarop gevolgd moet zijn, 
de tranen, die aan 't vloeien zijn gegaan. 
Het doet goed, een dergelijk bericht over 
Duitschers te vernemen. De schrikkelijke 
Herrah-stimrnung moet zoo snerpend zijn 
voor al die daar lijden. De kranten vol 
Siegesnachrichte deden gelooven, dat men 
de tienduizenden en nog eens tienduizen-
den vergat, die hun leven, of -nog méér, 
voor hun vaderland gaven. 

Hun leven, of nog méér. — Als ge 
in de couranten leest van al die tien-
duizenden op 't afgrijselijkst gewonden, van 
allen die terug zullen komen zonder beenen 
of zonder armen, of blind, of stom, of 
krankzinnig — is u dan ook de zuivere 
lijnrechte dood een weldaad gaan toe-
schijnen? 

0, deze vrouwenellende! — Men zal 
een vrouw komen vertellen: Uw man 
sneuvelde — een kogel in 't voorhoofd —
Hij kan niet geleden hebben. 

En ze zal gelukkig te prijzen zijn boven 
al die tienduizenden vrouwen, die nooit 
weten zullen, hoe hij stierf, die verder 
moeten leven en uit haar nachten gillend 
zullen ontwaken ;et haar visioenen : hij 
— rondkruipend in een bosch, bloedend uit 
vele wonden, snakkend naar hulp, die uit-
blijft, dagen lang. — En dan pas komt de 
genadige dood. — Of hij, zijn dierbaar 
lichaam aan stukken gescheurd. — Of 
hij, teruggekeerd aan haar tafel, een hope-
loos wrak, vervloekend zijn bestaan — zoo 
hij nog vervloeken kan. 

Het doet ook goed, een dergelijk be-
richt over Duitschers in een Engelsch blad 
te lezen. Zulke verhalen kan men toch 
niet van louter Hunnen en Barbaren doen. 
Zou men in Engeland zich een beetje 
gaan bekeeren ten opzichte van dat geloof 
aan Hunnen en Barbaren? 

Het ware te wenschen ! 

Voor Moeders. 
Kinderkleeren en Volksvertegenwoordiging. 

Het klinkt geweldig apocrief, het ver-
haal, dat ik nu ga doen. Maar het 
grootste Amerikaansche vrouwenblad geeft 
het in zijn „Editoriar oftewel in zijn reeks 
kleine hoofdartikels. 

Het zou in het Engelsche Parlement 
gebeurd zijn, en was koren op den molen 
van hen, die zeggen, dat de Vrouw in de 
Volksvertegenwoordiging bij de behande-
ling van alle zaken volstrekt noodig is. De 
Engelsche heeren zouden liefst vier uur 
van een avondzitting hebben gebruikt om 
te overleggen, hoe een eind te maken aan 
de tallooze malen (!) dat balies ernstig 
verwond worden, omdat de vermoeide 
moeders, die hen 's avonds naar bed 
brengen, de lampen of de kandelaars te 
dicht bij hun lievelingen houden, waar-
door hun nachtgoed, dat meest van flanel 
is, vlam vat. 

Het is toch haast te mal om te gelooven! 
Stel u voor, een moeder, die dan dus met 
één beschikbare hand of arm het kind 
naar bed brengt. Want de andere houdt 
de lamp of kandelaar. 

Ik ben geneigd tot de volgende con-
clusie te komen, geheel tegenstrijdig met 
de meening der Suffragettes Als die 
noodstand op het gebied van balies .66 
groot is, dat de Volksvertegenwoordiging 
zich daar mee bezig moet houden, en er 
een wet tegen maken, dan hoorco de 
Vrouwen, waaronder nog zulke allerafschu-
welijkste domobren bij hoopen blijken te 
vinden te zijn, zeker niet in een Parle-
ment. 

Het Lagerhuis verordende toen, dat 
de nachtkleeding der babies niet meer 
mocht bestaan uit knel, maar uit „Coto-
nette-, als zijnde dit minder brandbaar. 
Waarom verordineerden de heeren maan 
niet ineens asbest? Dat was dan toch 
bepaald afdoende. 

Tben nu de Members of Parliambfit 
thuis kwamen, en aan hun eegaas •ver-
telden van hun vaderlijk zorgend besluit, 
Moesten ze vernemen, dat „Cotonette” 
ean fantasie der Edele Heeren was. 
Cotonette bestaat niet. • 

Om de Heeren voortaan voor zulke. 
flaters te behoeden, zouden dan vrouwen 
in het Parlement broodnoodig zijn, be-
weert een menigte menschen. 
- Het - verhaal omtrent zulke massa's 

verbrande kinderen kwam mij aproerief . 
voor, schreef ik daar net. 

'Maar nu schiet me toch te- binnen 
een reeks statistieken uit Engelsche fa-
brieksplaatsen; omtrent de gevallen van 
zeer jonge kinderen, in bed doodgelegen . 
door hun -oververmoeide moeders — soms 
zelfs wel door hun bedronken moeders. 

Het was ook' over' de Engelsche 
fabrieksarbeiderskinderen, dat Elizabeth 
Barret Browning haar beroemd en onster-
felijk vers schreef 

Do you hear the children weeping, 
[my brothers, 

Ere the sorrow comes with years ? 
They are leaning their young heads 

[against their mothers 
And that cannnt stop their team. 
The young lambs are bleating in the 

[meadows, 
The young birds are chirping in the nest. 
The young fawns are playing with the _ 

[shadows, 
The young flowers are blowing toward 

[the west — 
But the young, young children, o my 

[brothers, 
They are weeping bitterly ! 
They are weeping in the playtime of 

[the others, 
In the country of the free — 

O, onze babies, onze blozende, goed-
gevoede, verzorgde babies in hun schoone 
witte bedjes, onder de warme dekentjes ... 
Vloeit ooit Uw hart, o moeder zoo over 
van een geluk, dat deemoedig maakt —
als aan het witte bedje bij uw slapend 
kind ? 

MATER CONATA. 

. Een legaat voor de' vrouwen. 

De Wereldbond voor Vrouwen-kies-
recht heeft een erfenis gekregen, die 
hoewel nog niet in zijn geheel te schatten, 
stellig de enorme som van 1.500.000 
dollars bedraagt. Mevrouw Frank Leslie, 
vak zich zelve een barones de Rans 
luit New-York, heeft haar gansche ver-
mogen vermaakt aan de vrouwen-kies-
rechtvereeniging aldaar. 

Zonder eenige voorwaarde is het geld 
geschonken, zoodat het kan gebruikt 
worden, voor die doeleinden, die mevrouw 
Carrie Chapman Catt, de presidente van 
den Wereldbond, het meest geschikt 
lijken 

Aan haar was door de erflaatster de 
opdracht gegeven, het geld naar goed-
vinden te besteden. 

Ziedaar een vrouw, die zeer zeker 
haar penningske heeft bijgedragen tot de 
goede zaak. 

Gedenk de armen. 
De Oorlog slaat zijn duizenden, het 

nijpendste Leed zijn.  tienduizenden. 
Dit versje vonden we in een Duitsch 

vrouwenblad, als een enkele klacht uit 
een ten hemel schreiend Hymne van 
weedom. 

Und Tage reihen sich an Tage, 
Ihr Kommen, Gein kaam zahlt sie 

[mehr.: 
„Wo mag er sein ?" Die bange Frage 
Jagt dutch die Nachte schlummerleer. 

Nun braust es „Skil'.  durch jede Strasse, 
Und Fahnen welin im Abendmt : 
Sie tankt die Stiin, die mode, blaam. 
Und weiut in heler Herzensnot.... 
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DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geillustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

GEVEN. 
Veel wordt er gevraagd. 
Veel wordt er gegeven. 
Toch staan we nog pas aan 't begin 

van een langen lijdenstijd. 
Want al ware 't mogelijk, dat de oorlog 

over veertien dagen uit zou zijn, dan 
zouden er toch nog weken en maanden, 
juist de zware wintermaanden, mee heen-
gaan, eer alles weer in 't oude spoor liep, 
eer alles weer was als 't geweest is. 

Daarom zullen we nog veel moeten 
geven. 

En daarom wilden we u even over 
dat geven doen nadenken.. 

We wilden u onder 't oog brengen 
de allerdringendste noodzaak van te geven. 

Wij wilden u doen overdenken, dat, 
waar in kranten en circulaires staat, op 
den beleefdsten, vriendelijksten toon:  
„Wilt gij geven ?" gij zelfmoet lezen, 
gij zelf er diep van overtuigd moet zijn,•—
dat dat alles slechts voor den vorm is. 

Dat' er eigenlijk staat: ge moet geven. 

Geef niet uit liefdadigheid. Liefdadigheid 
verslapt te gauw — maakt te gauw tevreden 
over zichzelf. 

Geef uit plichtsbesef. 
Wie wat te geven heeft, die moet 

geven. 
Waar moet 't vandaan komen, als zij, 

die kunnen geven, hun geld en goed in 
den zak en in de kast houden en slechts 
geven in een mild oogenblik, in een lief-
dadige stemming? 

Geen oogenblikken mogen gelden bij 

ons geven — geen stemmingen. — Dat 
alles houdt 't niet lang genoeg uit. En 

moeten 't lang uithouden. We moeten 
geven, vandaag, morgen, alle dagen dat 
de nood zal duren. 

En als we dan gegeven hebben, dan._ 

moeten we onszelf naspeuren, of daar 

niet zit een verweekende zelfvoldoening, 
die ons doet gelooven, dat 't nu voor-
loopig welletjes is? 

Niets van zelf voldaanheid mag in ons 
hart schuilen bij het geven, dat deze 

tijden eischen. 
Niets anders dan kalm plichtsgevoel. 

FEUILLETON. 
36) 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Dunsel] van 

A. OSKAR KLAUSZMANN. 

(Nz.bek verboden), 

Dat kon en mocht ze hem niet zeggen, 
want de vrouw mag nu eenmaal den 
man haar liefde niet verklaren. Het was 
moeilijk, ontzettend moeilijk, haar daad 
weer goed te maken; maar het moest 
haar gelukken egt Dora wist het zou 
haar ook gelukken.- De liefde, het be-
wustzijn van de heilige gevoelens, die ze 
in zich omdroeg, het bewustzijn ook zelf 
bemind te worden, had, in Dora alle 
sluimerende vrouwelijke krachten gewekt. 
Zij kwam ziclizelven voor als een be-
vrijde, als iemand die van een zwaren 
dwang bevrijd is. Ze voelde zich zelf-
standig als nooit te voren, ze was moedig 
en sterk genoeg om zelf de grootste moei-
lijkheden te overwinnen. 

• Wat had haar eigenlijk gebracht tot  

Gij die geven kunt, even noodig als 't 
is dat ge werkt en verdient voor de 
uwen, dat ge zorgt dat het de uwen 
aan niets ontbreekt, even noodig is het 
thans, dat ge van het uwe geeft aan 
wie door de tijden geslagen zijn, en die 
als gij door de tijden heen moeten. 
• Laten we 't woord geven afschaffen. 
Het klinkt te liefdadig — te zelfvoldaan. 
'Laten we zeggen: beschikbaar stellen. 
En dan moet ge systematisch beschikbaar 
stellen. 

Ge moet narekenen: Hoeveel kan ik 
beschikbaar stellen voor den nood der 
tijden ? 

En dat bedrag zal tr- meestal mee-

wallen. Alsdan zal ook_....c4e nood der 
tijden meevallen. 

Doe alsof de Staat een belasting hief. 
En betaal dit belasting met goed begrip. 
Evenals ge anders uw belasting betaalt 

. opdat 't mogelijk zal zijn, dat ge woont 
in een land met een goed bestuur, met 
goede verkeerswegen, met goede hygië-
nische toestanden, met alles wat ge voor 
uw welzijn noodig hebt, evenzoo moet 
ge thans betalen om de noodlijdenden 
door de kwade tijden heen te helpen. 

Als de kwade tijden voorbij zijn, zult 
gij ze weer noodig hebben. We hebben 
allen elkaar noodig, altijd. 

Thans is de schaal eens een weinig 
overgeslagen en hebben de geringeren 

U noodig. 
Bepaal een percentage. Een plaatselijk 

steuncomité heeft gesproken van I' á 
2"... Als iedereen dat geven wou, zou 
het zijn verplichtingen kunnen voldoen. 

Zeg 3",,. Dan betaalt gij, die begrijpt, 
nog een weinigje mee voor den domoor, 
die niet begrijpt, tot wien de nood der 
tijden nog niet verstaanbaar spreekt. 

Dus, niet geven! 
Maar 3"„ van uw inkomen moet ge 

beschikbaar stellen voor den nood der 
tijden. Als 't van u niet komt, van wie 
moet 't dán komen? 

• 
S. L —R. 

haar dwaasheid en overijling. De onafge-
broken stokerijen van tante Schottelius? 
Neen, Dora zocht waarlijk niet naar een 

zondebok, ze wist wel in hoeverre zij 
zelf schuld had, doch haar tante had 
tegen Werner geïntrigeerd sedert den dag, 
dat hij in Saarkirchen gekomen was. 

Nu vielen Dora de schellen van de oogen. 
Ze begreep, waarom tante Schottelius 
Werner zoo vijandig gezind was. Hij 
bracht haart plannen in de war; zij werd 
overbodig, als hij met Dora trouwde. 
Dora schaamde zich over haar onzelfstan-
digheid, over de gemakkelijkheid, waarmee 
ze zich had laten beïnvloeden door de 
intriges van haar tante. 

Ze had toch altijd geweten, dat haar 
tante boosaardig en kwaadsprekerig was en 
trots dat had ze zich zoo laten ompraten. 

Ze dacht 'eraan, hoe ze voor weinige 
weken. in I3erchtesgaden, -.op haar morgen-
wandeling zich zelve beloofd had, haar 
overtuiging getrouw te blijven; ze had 
dit moeten doen, ook nadat ze bij haar 
terugkeer in het hotel dien hevigen slag 
kreeg, dien de brief van juffrouw Wolf ver-
oorzaakte. Ze had misschien wel mogen 

Letterkundige Vrouwensalons 
der XV,IIIde Eeuw. 

Sedert den aanvang der XV/Ilde eeuw 
ontstond er een aanmerkelijke verandering 
in de verhouding tusschen het hof en de 
literatuur in Frankrijk. 'Tot dien tijd had 
het hof, dat voornamelijk vanaf de regee-
ring van 'Lodewijk XIV tot aan de 
revolutie niet in Parijs, doch te Versailles 
zetelde, evenzeer de beschaving, de mode 
en de gezelschapsvormen iretwractt afs 
het staatkundig leven. Hierin nu kwam 
verandering gedurende de laatnie neger-
ringsjaren van Lodeikijk XIV, terwijl 
tijdens Lodewijk XV het hof volstrekt 
niet meer den toon aangaf voor beschaving 
en literatuur. De oppositie — want inde, 

'daad- was 't een verzet — ging uit van 
de stad ",Parijs; ; deze maakte zichzelye 
als 't ware tot het orgaan der tijds- en 
landsbehoeften. 

Als oorzaak van dit alles kan genoemd 
woeden de algerneene bekrompenheid van 
geeSt, welke den koning en' diens om-
geving kenmerkte. De koning zelf had 
van zijn jeugd af aan in niets belang 
gesteld dan in religieuse ceremoniën, in 
de jacht en in schoone vrouwen; zijn 
gemalin, Maria Léscinsky, bezat welis-
waar voortreffelijke karaktereigenschappen, 
doch had een zeer beperkt verstand. 
En Fleury. die gedurende zeventien jaar 
de eigenlijke regeering leidde, beschouwde 
alles als zondig, wat maar eenigszins 
geleek naar wereldlijke wetenschap of 
mondainen gezelschapstoon. Toch leefde 
er één persoon aan het hof, die den 
schijn aannam, belang te stellen in lite-
ratuur; 't was Madame de Pompadour. 
Nadat deze had bemerkt, dat schrijvers 
zeer in aanzien waren gestegen, gaf zij 
zich het voorkomen alsof zij veel be-
langstelling had voor literatuur en bereid 
was, letterkundigen te steunen en aan te 
moedigen bij hun werk. Doch na kórten 
tijd begon die opwelling te verflauwen; 
't ontbrak Madame de Pompadour aan 
wezenlijk diepgaanden schoonheidszin; 
daarbij kwam nog dat werkelijk hoog-
staande geleerden en kunstenaars haar 
gunst niet begeerden. 

twijfelen, echter geenszins had ze Werner 
mogen veroordeelen, alvorens beter bp 

de hoogte der zaken te zijn. 
Ja, ze moest het weer goedmaken ; 

ze moest Werner dwingen, haar ver-
giffenis te schenken. - 

Alle beminnelijkheid, waarover een 

vrouw beschikt, wilde ze in het werk 
stellen om den btleedigden man te ver-
zoenen. Vroeger zou ze zich za een 

dergelijke taak niet hebben toevertrouwd ; 
nu echter wist ze, dat haar liefde ook 
deze hinderpalen zou kunnen overwinnen. 

De brief, dien ze van geheimraad 
Ker'sten -ontving, was heel onaangenaam 

-en beschamend, maar hij was ook een 
gevolg van haar handelwijze én dus moest 
ze dit ook maár verdragen.. 

Het sprak vanzelf, dat oom Kersten 
later ook wel weer anders over haar zou 
gaan denken. Nog had zij vier maanden 
den tijd, nog had zij zooveel gelegenheid 
met Werner samen te komen en hem te 
lootten, hoe ze werkelijk over hem dacht. 
dat zij Wel hoopte, het weer in orde te 

kunnen maken; Werner hield toch van 
haar en wie liefheeft, vergeeft gaarne. 

Onder deze omstandigheden. was het 
niet meer dan natuurlijk, dat de literatuur 
en de groote invloed, welke deze toen 
reeds op het volk, uitoefende, aan het 
hof en de ministers werden onttrokken - 
en dat daarentegen de natie voortaan 
niet meer als voorheen de ministers, doch 
de toonaangevende geleerden en voorname 
heeren en dames in Parijs begon te 
huldigen. 

-Er-vormden zich toen te-Parijs bep-aálde 
gezelschapskringen, welke door dames 
werden geleid en die de heerschappij 
over de letterkunde aan zich trokken, 
waardoor zij eene groote historische be-
teekenis voor de Europeescheleschaving 
verwierven. Die Parijsche particuliere ge-
zelschappen stonden, wat zedelijkheid 
betreft, niet .hooger dan het hof van 
'Versailles; doch zij huldigden den tijd-
geest en bespotten en bekampten alles, 
wat door de regeering en de geestelijkheid 
begunstigd werd. Zij verkregen daardoor 
een beslissenden invloed op de literatuur, 
en de dames, die de beroemde schrijvers 
gastvrijheid verleenden, werden daardoor 
voor de politieke en literaire wereld der 
XVlllde eeuw bijna van even groote 
beteekenis als Richelieu en Colbert voor 
do XVllde geweest waren. 

Pe eerste dame,. die zulk een letter-
kundigen gezelschapskring in haar huis 
vert amelde, was Madame de Tencin. 
De kern van haar geestige gezelschappen 
we gevormd door Montesquieu, de 
bei e academici Fronterielle en Mairan 
en en toen nog zeer jongen Helvetius. 
Zij zelf had in vroegere jaren volstrekt 
niet: uitgeblonken door goede zeden, in-
tegehdeel zelfs; desniettegenstaande kwam 
zij tot zulk een groot aanzien, dat zelfs 
paus Benedictus XIV, die als 'kardinaal 
haar gezelschappen gefrequenteerd had, 
een briefwisseling met haar onderhield 
en dat door haar toedoen haar broeder 
kardinaal werd, waardoor zij zelve grootes 
invloed aan het hof kreeg. 

In gebrek aan geestigheid en kennis 
werd deze dame geëvenaard door Madame 
Geoffrin haar eenige verdienste bestond 
in een goede houding, eenigen tact en 

Zeker zou hij nu verdriet hebben, even-
goed als ook zij geleden had en als ze 
gedaan had naar haar eigen wil, zonder 
te letten op gewoonten en welvoegelijk-
heid, dan zou ze door het berkenboschje 
naar zijn huis zijn gesneld, hem om den 
hals zijn gevallen en uitgeroepen hebben 

- „ Mijn lieve Werner! ik ben een zottin ge-

weest en heb je verdriet gedaan. Hier ben 
ik om je te zeggen : ik wil je vrouw zijn en 
alles goed maken, wat ik misdreven heb.•' 

Hij had haar lief en daarom zou hij op 
den duur niet boos kunnen blijven op 
haar, als hij zag, hoe het eigenlijk met 
haar gevoelens stond. 

Dora was zoo veranderd, zoo rustig, 
zoo v roofijk, dat mevrouw Schottelius 
haar hoofdschuddend aanzag. Van Wer-
ner's ontslag wist ze niets af. 

Deze kalmte en vrooliikheid van Dora -
kwam haar echter verdacht snor. Een 
nieuw gevaar kwam aansluipen. Dora had- 
zich vol verontwaardiging van Werner 
afgekeerd, toen ze meende, dat hij ren 
ander liefhad. Nu echter •hadden de ,er-. 

houdingen zich geheel anders gemani-
lestemd. Mevrouw Glower had rielv met 
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gemakkelijkheid van beweging. Zij had 
van kunst en wetenschap nog minder be-
grip dan Madame de Tencin eirkon niet 
zoo goed als deze haar verachting voor 
wetenschap verloochenen. Voor haar eigen 
persoon had zij volstrekt niet met 't oude 
geloof gebroken, maar zij hield dit'  eheim. 
Zij zocht met beroemde auteurs voor-
namelijk omgang om met hen te kunnen 
pronken bij vreemde vorsten, ministers en 
andere hooge personen uit het buitenland. 
Niettemin werd zij in geheel Europa be-
roemd. omdat zij een deel van haar ver-
mogen en haar tijd aan het gezelschapsleven 
wijdde. Haar huis gold als de school-voor 
den goeden toon. Geen aanzienlijk man 
kwam naar Parijs, zonder haar te bezoeken; 
alle Duitsche hoven, die de mode huldig-
den, hielden.  er  betaalde correspondenten 
op na, om alles te kunnen-Vernemen, wat 
er aan dit literair hof voorviel ; Katharina II 
van Rusland had een bezoldigd ambtenaar 
bij—  dia—  kring: De —PcTotsih—ekonmg 
Stanislaus Poniatowsky noodigde Madame 
Geoffrin te Warschau en ontving haar 
daar alsof zij een autoriteit was; ja zelfs 
Maria Theresia van Oostenrijk huldigde 
deze vrouw. toen zij op haar terugreis 
uit Polen te Weenen kwam, buitengewoon. 
ln haar huis vereenigde zich alles, wat 
toenmaals uitsluitend -geest en verstand 
vertegenwoordigde. Behalve de mannen, 
die Madame de Tencin gehuldigd hadden, 
verzamelden zich daar namelijk alle 
geleerden uit de school van Voltaire en 
zelfs in den aanvang ook Rousseau. Het 
meest zag men bij haar den oppervlakkigen 
Marmontel, haar grootsten vereerder. 

Onder haar buitenlandsche gasten trof 
men den Zweedschen gezant Criutz en 
den Oostenrijkschen staatsman Kaurutz aan. 

In denzelfden tijd als Madame Geoffrin 
speelde Madame du Deffant een rol. Deze 
vrouw, welke in haar jeugd even weinig 
door goede zeden had uitgemunt als 
markiezin de Tencin, overtrof dé laatste 
en ook Madame -Geoffrin wil—verstand 
en geest betrof. Ook stelde zij zich op 
eenigszins andere wijze tegenover de ge-
leerden als die beide dames ; zij wierp 
zich namelijk op als scheidsrechter over 
philosophie en smaak en hield briefwis-
seling met Voltaire en Horace Walpols, 
broeder van den bekenden minister van 
dien naam. Tot de bezoekers van haar 
„salon" behoorden, behalve die beide man-
nen, voornamelijk Montesquieu, d'Alem-
bert en de president van het Parlement 
van Parijs, Hénault. Markiezin du Deffant 
werd echter later haar geleerden vrienden 
ontrouw, want zij keurde de heftigheid 
af, waarmede deze het bestaande aanvielen. 
terwijl zij wel voor zich zelve, en haar 
vrienden, de rijken en voornamen, vrijheid 
van oordeel verlangde, doch niet voor 
de gewone lieden. 

Toen _zij later een groot deel van haar 
vermogen verloor en blind werd, betrok 
zij serie woning in een geestelijk stift te 
Parijs. doch ging voort, geleerden en 
dichters bij zich te vereenigen. Zij nam 
toen. om  haar gezelschappen wat meer 
levendigheid te geven, een arm meisje, 
Mademoiselle l'Espinasse tot zich, een 
jong, lief, vroolijk en levenslustig persoontje. 

Lothar Kersten verloofd; Werner scheen 
geheel onschuldig aan de geheele duel-
zaak en in ieder geval was hij geen 
aanbidder van mevrouw Glover geweest. 
Dit moest Dora gemerkt hebben en daarom 
zeker was zij zoo kalm en gelukkig. Nu 
was het zaak tegen dien afschuwelijken 
Spalding nieuwe aanslagen voor te be-
reiden en mevrouw Schottelius was daar 
in het geheel niet afkeerig van. , 

* 

De vlaggen wapperden op alle werken. 
de Theresia-werken waren geheel in 
vlaggendos, zelfs de villa van den berg-
raad was getooid met de zwart-wit-
radde banier. De Justinus-mijn vlagde. in 
Dorotheenhof stonden eerepoorten en alle 
huizen van de groote arbeiderskolonie 
waren versierd. • 

Toen Dom, begeleid door mevrouw 
Schottelius. in haar automobiel arriveerde, 
kraakten de saluutschoten en de muziek 
zette fanfares in. De inwijding van de 
door Dora gestichte meisjesschool had 
heden plaats. In een beminnelijk schrijven 
had te Werner verzocht, de leiding van 
bet inwijdingsfeest op zich te nemen,  

Aangezien 'Madame du Deffant op haar 
ouden dag bitter en tegelijkertijd egoïstisch 
ongevoelig werd, kwam het tusschen de 
beide dames spoedig tot een breuk. Uit 
het feit, dat deze breuk als een Euro-
peesche gebeurtenis werd beschouwd. 
blijkt, welke beteekenis zulke dames en 
han; gezelschappen destijds hadden. Ma-
demoiselte l'Espinasse,'schaarde, nadat zij 
zich van haar vroegere beschermster had 
gescheiden, eet nieuwen kring van ge-
leerden en kunstenaars om zich heen en 
zoo bestonden er van dien tijd af in 
Parijs naast elkander twee toonaangevende 
„rechtbanken"; welker oordeel door brie-
ven in alle landen verbreid werd. In de 
salon van Mademoiselle l'Espinasse voer-
den d'Alembert en Diderot het woord. 
Ook de toenmalige minister Turgot be-
hoorde tot dezen meer driesten kring van 
Mannen. welke beter onder den naam van 
Encyclopaedisten bekend zijn geworden. 

(Slot volgt). " JO M. SERNEE.. 
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MUZIEK. 

- Concert Diligentia. 
Kathleen Parlow. 

De jorlgenadeesche, die zich niet 
door de ongunstige omstandigheden liet 
afschrikken,- haar Europeesche tournee 
aan te vangen, nam een zeer belangrijk 
deel van den avond op zich. Niet minder 
dan twee van de zwaarste vioolconcerten 
bracht ze ten gehoore, n.l. Techatkowsky 
en Wieniawski (no. 2 D moll). Ze toont 
hiermee opnieuw tot welke Leistungen 
ze in staat is, want het is waarlijk geen 
gekheid na het ontzaglijk zware en lange 
concert van Tichatkowsky, de even 
zware Wieniawski te vertolken. De be-
denking komt bij ons boven of één der-
gelijk groot werk niet voldoende zou zijn. 
vooral waar het eerste zoo verbazend 
lang uitgesponnen is. Bij Tschmkowsky's 
viool-concert denkt men onwillekeurig aan 
's componisten eigen woorden'): „Over 
armoede aan phantasie en gave van vin-
ding kan ik mij niet beklagen. Daarentegen 
heb ik steeds geleden aan onvermogen 
om den vorm te polijsten en te ziften. 
Vandaar dat bij mij steeds de naden te 
zien waren de episoden waren organisch 
te los aan elkaar geknoopt. De vorm 
mijner composities zal nooit een voor-
beeldige worden, want ik kan de wezen-
lijke eigenschappen van mijn muzikaal 
organisme wel verbeteren doch niet geheel 
anders maken." 

Parlow's enorm technisch kunnen wisten 
we al; verrassend echter was de grootere 

.) In een brie', uitgegeven in de biografie door OOI 
broeder. 

daar het aan zijn ijverige bemoeiingen te 
danken was, dat de school nu al gereed 
was gekomen. Werner had haar brief als 
een dienstorder beschouwd en had de 
maatregelen voor het feest zoo goed als 
hij kon getroffen. 

Aan den ingang van het terrein, waarop 
de school zich bevond, stonden mijnwerkers 
in hun beste pakje óp wacht en vormden 
een haag tot aan de toegangspoort. Voor 
de poort werd de eigenares der werken.  
opgewacht door de leeraren en leeraressen, 
de verzorgsters van het kinderhuis, den 
architect en een aantal van de hoogere 
beambten, waaronder ook Spakling. 

• De muziek speelde een koraal en 
iedereen ontblootte het hoofd. 

Voor de eerste maal stond Dora 
voor Werner. Ze zag aan zijn 

rechterslaap ,de breede roode streep die 
tot in zijn haren toe liep. 

Voor haar had hij zijn bloed vergoten. 
voor haar had hij zijn koen gewaagd. Als 
deze nsan toch eens had kunnen gissen, 
wat er in dit °ogenblik in Dora's binnenste 
omging, als hij had kunnen vermoeden. 
wat zij voor hem voelde. dan had hij  

bezonkenheid en zuiverder eenvoud, die 
er in haar spel gekomen is. Haar toon, 
die altijd reeds uitmuntte in delicaatheid, 
won er door. dat de kleine geinaniereerd,  
heden en sentimentaliteiten van vroeger 
wegvielen. Soepel en geacheveerd in 
passagespel, glad in de cantilene, die nu 
zonder de minste gezwollenheid toch zoo 
innig week kan zijn, blijft haar spel voor 
alles gedistingeerd: Echter diene men niet 
mis te verstaan, als zoude •er door die 
delicatesse van haar spel een tekort aan 
temperament zijn. Dit toch is geenszins 
het geval, zooals in beide concerten kon 
blijken. Naast de uiterste, haast immate-
rieele fijnheid van de canzonette van Toch. 
en' de Romance van W., klonlihet „alla 
Zingara" uit laatstgenoemd -werk buiten-
gewoon pittig. 

Kritideen Mulo*. 

Al deze kwaliteiten maken het spel 
van de jonge eersterangs violiste zoo 
uiterst sympathiek, een ineening, die het 
geheele publiek blijkbaar deelde, want de 
toejuichingen waren van dien aard, clan 
Kathleen Parlow aan een toegift moest 
gelooven (naar we hoorden een serenade 
van Arensky). - 

Het orkest opende den avond met de 
3e symphonie van St. Samna, een werk 
bij allen hier bekend door de meerdere 
uitvoeringen ervan. 

Voor ons ligt de groote aantrekkelijk-
heid van dit werk in de zuivere logische 
behandeling der mooie motieven, in den.  
klaren vorm en bouw van het gelieel. 
Moge er wel eens protest zijn aa • e-
teekend tegen het gebruikmaken in d e 
symplionie • van orgel en piano, hete en 
in een symphonie geforceerd en onzui er 
zou aandoen, onzes inziens laat de plecht ge 
inzet van het orgel, bij het optreden Jean 
het. prachtig gedragen adagio niet na,  een - 
grooten indruk te maken en verhoogt olik 
de verdere behandeling de kracht van 
het geheel..  

Met Berlioz' tintelende ouverture „Le 
Carnaval romein" besloot het orkest den 
avond. Dit werk, evenals de symphonie, 
genoot een buitengewoon mooie vertol-
king, zoodat het orkest zijn wintercam-
pagne al heel gunstig inzet. 

Mr. Viotta vond bij het binnentreden 
een krans aan zijn lessenaar. 

A. K.—R. 

stellig niet zoo ijzig koel voor zich kunnen 
kijken en een zoo gereserveerde houding 
bewaren. 

De muziek zweeg. Werner trad naar 
voren met den sleutel van de school in 
zijn hand. 

„Hooggeachte juffrouw Buchwald,-
begon hij zijn toespraak. „De arbeid; dien 
ge bevolen hebt, is voltooid. De nieuwe 
meisjesschool is ingericht en kan heden 
geopend worden. Tot heil der menschen 
hier, voor het welzijn van de kinderen 
onzer arbeiders, hebt ge deze onderwijs-
inrichting opgericht. Moge Gods zegen 
op dit werk rusten en moge het vrucht 
dragen, in die mate, als ge verwacht. 
Ik geef u hierbij den sleutel over, opdat 
ge eigenhandig en officieel uw stichting 
kunt openen." 

Dora nam den sleutel aan en ant-
woordde kort „Ik dank u snor uw 
vriendelijke woorden, mijnheer Spalding. 
ik houd het echter voor mijn plicht, u 
mijn bijzonderen dank te betuigen voor uw 
ijverige bemoeiingen. waardoor de bouw 
zoo kort heeft geduurd en de opening 
nu reeds mogelijk geworden is Ik dank  

Kathleen'ParlOiv. 

De ook in ons land zoo buitengewoon 
gevierde en beminde violiste Kathleen 
Parlow- heeft zich niet door de treurige 
tijdsomstandigheden en de moeilijke en 
gevaarvolle zeereis laten afschrikken, hare 
vastgestelde concerten in Nedeiland te 
doen plaats hebben. Haar eerste concert 
als soliste met het Utrechtsch Stédehjk 
Orkest onder directie ven Wouter Hut-
schenruyter was weder zulk een Guiten-
gewoon succes, dat zij onmiddellijk voor 
een tweede • concert . geengageerd werd. 
Behalve de concerten, die ze reeds elders 
en in Den Haag (Diligentia-concertrg-af, 
zal Kathleen Parlow concerten geven 
in de volgende steden: 2 November, 
Haarlem, 3 Rotterdam, 4 Zwolle, '7 
Amsterdam, 12 Amersfoort, 13 Dordrecht 
(met.  het plaatselijk orkest) onder leiding 
van muziekdirecteurErdelmanu),14 Breda, 

'17 Delft, 19 Leiden, 20 Arnhem. Even-
als vroeger heeft de voortreffelijke pianist 
Charlton Keith de begeleiding op zich 
genomen. De tournee heeft plaats onder 
directie van het Concertbureau Hans 
Augustin. 

Een oorlogsoffer. 
Martha Leffler—Burckhardt, de be-

roemde dramatische -zangeres, moest ook 
haar schatting aan den oorlbg betalen. 
Haar 23-jarige zoon Lothar werd te Floren-
viller gewond en stierf te Trier aan zijn 
verwondingen. 

TOONEEL. 
DIE HAGHESPELERS. 

Het grapte Avontuur, door Arnold Ganneft. 

Het is opmerkelijk, hoe de geest van 
den tijd, die alle beschaafde volken door-
dringt, zich in 't bizonder meester maakt 
van de kunstenaars in alle landen, en het 
is voornamelijk door hun mond of pen, 
dat de moderne gedachten worden ver-
spreid en ingang vinden in de hoofden en 
harten der hedendaagache menschen. 
Daarom moet het ook geen verwondering 
wekken, dat de kunstwerken, dié uit 
noord, zuid, oost of west tot ons komen, 
voornamelijk wat inhoud, maar dikwijls 
ook wat bouw betreft, zooveel overeen-
komst met elkander vertoonen, dat men 
zich dikwijls afvraagt, of er ook sprake 
kan zijn van gepleegd bedrog. Hiervan 
is niet één, maar zijn meerdere voorbeel-
den te noemen ; een zeer sprekend bewijs 
is het volgende: 

Eenige jaren geleden zagen heel kort 
na elkander het licht: Wenn wie Toten 
erívachen van Henrik 'Eisen en La 
Gioconda van Gabriele d'Annunzio. De 
grondgedachte in beide stukken. 'al was 
de uitwerking ook zeer verschillend, was 
dezelfde en de ernstige lezer moet zich 
menigmaal met verbazing hebben afge-
vraagd, hoe het mogelijk is, dat twee 
kunstenaars, de een uit 't noorden, de 
andere uit het zuiden, bijna tezelfder tijd 
door eenzelfde idee waren gepakt. 

Dat dergelijke verschijnselen zich her-
haaldelijk voordoen, daarvan zouden de 
redacteuren der verschillende tijdschriften 

u hierbij in het openbaar daarvoor, zooals 
ik het reeds tevoren aan u alleen mocht 
zeggen." 

Daarna nam Dora den sleutel, stak 
hem in het slot en ontsloot de deur 
met de woorden:  

„Ter eere van God en tot heil onzer 
arbeiders." 

Dan trad ze het huis binnen, gevolgd 
door de personen die haar opgewacht 
hadden; een koor van meisjesstemmen 
klonk haar tegemoet. Leeraressen en -
leerlingen der school stonden in de vesti-
bule en begroetten de oprichtster hunner 
school met gezang. 

Nu volgde een rondgang door hei 
huis. De architect gaf nog eenige Ver-
klaringen. Daarna begaf men zich naar 
de eetzaal, die naast de keuken ge-
legen was en waarin de vrouwelijke be-
ambten der omliggende werken voortaan 
een goed en smakelijk middagmaal zouden 
vinden. Hier stond een lunch gereed en 
Dora dankte, voor men zich sas tafel 
zette, nog eens allen. die rmege.vierki 
hadden en in 't bijzonder bergraad 

rens
StrikeOut
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alsook de leiders der tooneelgezelschappen 
merkwaardige staaltjes kunnen vertellen; 
men herinnere zich slechts „Het On-
vermijdelijke" door Suze la Chapelle- 

' biecht, omdat het groote overeenkomst 
Roobol, dat pooveel penhen in beweging 

vertoonde met het werk eener andere 
schrijfster ; • toch kan Met aan plagiaat 
worden gedacht, daar beide trioneelstuk-
ken bijna gelijktijdig ter lezing werden 
gezonden aari.den leider van Hei Tooneel, 
• den Heer Rooyaards. 

• • Het tooneelspel, waarvan Die Haghe-
Spelers onlangs de 'première gaven, ,,Het 
groote Avontuur" van Arnold Bennen, 
vertoont een' Merkwaaralge gelijkenis met 
het Fransche blijspel : „Pour. vivre beu-
ram-  van. André. RivoiCe. lp beide 'stuk-
ken • is . de hoofdpersoon een beroemd 
schilder, die, de lastige vergoding van 
de groote massa moede. de identiteit van 
zijn dooden knecht milt met de zijne en 
dezen dus onder zijn naam laat begraven. 
De complicaties, die uit deze bedriegerij 
voortvloeien, vormen de eigenlijke kern 
van het stuk. Dit thema, door den Fransch-
man bewerkt op een wijze,.die een groot 
lachsucces belooft, werd door den En-
gelschman behandeld „in den vorm eener 
fantasie. 't Geheel is daardoor ijler ge-
worden, doet luchtiger aan dan 't blijspel 
van den Franschmao, wiens dialoog, hoe 
geestig ook, het in raakheid voor dien van 
den. Engelschmen moet afleggen. Daaren-
tegen gaf de Franschman, met den juisten 
kijk op het tooneel, die allen Franschen 
dramatischen schrijvers eigen is, meer vlot-
heid in de handeling, kwam het eene 
gebeuren als een uitvloeisel van het andere, 
terwijl de Engelschman, met zijn strakker 
gehouden actie, toch een even groot succes 
bereikt door zijn tintelenden dialoog en 
pakkende slotwoorden. 

Arnold Bennett, die met den Duitschen 
Knoblauch het charmante tooneelspel Mijl-
palen 't licht deed zien (dat in Engeland.—
honderden opvoeringen beleefde en ook 
hiee--te lande, vertolkt door Royaards' 
ensemble, gog steeds met groot succes 
wordt opgevoerd), heeft met deze fantasie 
bewezen, hoe stevig hij op eigen beerven 
kan staan. 

De hoofdpersoon Ilam Carve, de be-
roemde schilder, die de wereld doortrekt, 
om te ontkomen aan de drukkende aan-
bidding van zijn bewonderaars, de arme, 
geplaagde man, wiens verlegenheid zich 
dikwijls uit in een soort van onhebbelijke 
brutaliteit, hoe duidelijk staat hij ons voor 
oogen, met welk een innigheid heeft de 
.schrijver zijn huwelijk geschetst met een 
eenvoudige vrouw, die hem eindelijk het 

simpele geluk geeft, waarnaar hij altijd 
gehunkerd heeft. 

Het is een stuk, om fijntjes van te 
genieten, het is niet zoo in alle deden 
af als Mijlpalen, maar het heeft dezelfde 
precieuse charme. Tooneeltjes als bijv. 

- het plotselinge verschijnen van de vrouw 
met de tweelingzoons, zijn van een goed- • 
koope grappigheid, die ik m dit stuk 
gaarne had gemist; ze hoorden niet in dit 
cadre thuis, al hadden ze ook een.over-
weldigend lachsucces. Maar in een fan-
tasie is veel geoorloofd, men moet feitelijk 

Deze stond naast haar met dezelfde 
bedaarde, koude gelaatsuitdrukking als 
tevoren. 

„En nu aan tafel," sprak Dora. „Ik 
hoop, mijnheer Spalding, dat u hier mede 
blijft lunchen." 

„Ik hoop, dat u mij wilt verontschul-
digen,-  gaf Spalding ten antwoord, „het 
is mij onmogelijk te blijven. Ik moet 
bepaald zelf op het justima,werk. zijn 
vanmiddag." 

Hij boog voor Dora, die hem de hand 
toestak. 

Zag hij de hand niet, of wilde hij die 
Met zien ? Hij nam haar niet aan, boog 
echter nogmaals en gingstilzwijgend heen. 

Dom was bloedrood geworden en zette 
zich verward aan tafel. Doch binnen eenige 
bogenblikken had ze het bittere gevoel, 
dat in- heer opgestegen was, overwonnen, 

Hij was de beleedigde en hij had door 
zijn weigering van haar handdruk te kennen 
gegeven. dat hij niet met zich liet spelen. 
Nu had hij haar gekrenkt, doch had 
inderdaad het recht daartoe. 
' De lunch duurde niet al te lang. Daarna 
stegen Dora en haar tante weer in de  

niet uitpluizen, alleen maar aannemen 
wat de schrijver ons gelieft voor te zetten, 
we moeten maar gelooven, dat het mogelijk 
is den dooden knecht te doen doorgaan 
voor dèn meester en dit bedrog twee jaar 
lang geheim te houden, we moeten ons 
niet verbazen, dat het huwelijk, onder den 
naam van den krieclitaesloten,geldig blijft, 
als de mystitcatie aan het licht kotht, enz. 
enz.; het is wel eens grappig het onmoge-
lijke mogelijk te zien wolirakn en onze be- 
denkingen in slaap te wiegen het 
stuk wil immers niets anders zijn dan een 
fantasie. 

De vertolking was over 't algemeen 
zeer goed. De grootste verrassing gaf 
Enny Vrede, die mee deze nieuwe creatie 
wederom bewees, welk een' plooibaar 
talent zij bezit. 'Zij: zoo bekend door 
hare weergave van mondaine vrouwen, 
bekoorde nu door de vertolking van dit 
eenvoudige. lakonieke, huiselijke vrouwtje, 

.snor wie de lichamelijke gezondheid 
van den man, dien zij lief heeft, alles 
is en zijn beroemdheid weinig of niets, 
die zich verheugt over de groote sommen, 
die zijn schitderljeff optirengen-nleai-vo-iii 
wie het steeds een raadsel blijft, dat 
men er zooveel geld, voor over heeft, 
hoe uitnemend heeft Enny Vrede dit 
alles weergegeven. Haar stem, haar non-
chalante (maar toch zoo door en door 

-bestudeerde) gebaren, hoe goed in toon 
was dit alles, met welk een lieven een,  
vond droeg zij haar zwart japonnetje met 
het wit batisten schortje en hoe juist gaf 
zij de goedhartige gemeenzaamheid weer, 
waarmede dergelijke vrouwtjes de men-
schen, die zij ontmoeten, plegen te be-

s handelen. 
Eduard Verkade '''••-vertolkte den be-

roemden doodgewaanden schilder ilam 
Carve, een rol, die het heek stuk droeg. 
Hij sprak in het eerste bedrijf wat rad, 
zoodat er wel wat van het gesprokene 
verloren ging, maar dat herstelde zich 
si heel gauw. Zeer goed was zijn hef-
tige uitbarsting na het derde tafreel. 

Cor Ruys vervulde in het 2e bedrijf 
de rol van journalist, in het 4e die van 
Amerikaansch millionair, beide volkomen 
af. Ph. la Chapelle heb ik dikwijls beter 
gezien; de katholieke priester, dien, hij in 
het 2e bedrijf verbeeldde, miste totaal 
het gemoedelijke, dat den meesten katho-
lieken geestelijken, door hun voortdurend 
in contact zijn met de groote massa, eigen 
is, hij was daarentegen zalvend en breed-
sprakig, ook zijn Lord in het- 4e bedrijf 
was niet wat het wezen moest; hij gaf 
een welwillenden meneer te zien, geen 
Engelschen aristocraat, opvallend in de 
eerste plaats door zijn gemak van op-
treden. Mejuffrouw Schmidt Craus was 
een Hollandsche Honoria Love, geen 
Engelsche. Adr. Wijnobel en Eugène 
Gilhuys als de tweelingbroeders waren 
'uitnemend, zoo ook Anton Roemer als 
Cyrus Carve, neef van Ilam en eigenaar 
van een .veilinglokaal voor schilderijen. 

Kortom een zeergeslaagde voorstelling. 
'Het decor was. zooals we het altijd 

bij Verkade-  gewend zijn, bizonder smaak-
vol en mooi. 

JACQ. R. v. S. 

Een Theetante. 
Ze bedoelt het goed, Ellen Walshe, 

die in de Nation opkomt voor ons land 
en ons wil ontlasten van een deel der 
zorgen voor de Belgische vluchtelingen. 

. Maar hoe kan ze er dan toch zód op 
los babbelen ? Dit onderwerp moest toch 
werkelijk vooi theetantes veilig zijn 
• Allereerst vertelt ze, dat, ze gehoord 

heeft, dat er in Zuid-Holland alleen ander-
half :Mihoen vluchtelingen zijn. Z66 ;erg 
is. T goddank nog 'niet; deer Miss! .En 
dan beweert ze verder:  

„Het is duidelijk, dat een klein land 
als Nederland met een normale bevolking 
van vier of vijf millioen (wat gooit ze 
met de millioenen, 'maar ze gooit nog niet 
genoeg, want we hebben meer dan zee 
millioen inwoners), een zoo groote in-
stroorning niet kan onderhouden, zonder 

. er erg onder te lijden. Reeds is er nergens 
in Zuid-Holland wit brood te krijgen, -
behalve voor zieken. Rijk en arm moet 
er grof, bruin brood eten, grootendeels 
samengesteld uit zemelen en aardappelen. 
Het is niet oriswekelijk; naai-een welbe-
kend dokter zei, dat het zeer prikkelend 
is en niet zeer voedzaam." • 

Wat zijn wij Hollandsche vrouwen 
toch degelijk. Want ik verwed er het 
topje van mijn pink 'onder, dat niet één 
van. onze groote schrijvende-vrouwenben 
zijó iets totaal uit den duim gezogens 
zou kunnen neerschrijven. 

Trouwens, ik word hoe langer hoe 
meer ingenomen metJdolland, Hollanders 
en Hollandschen. 'lállooze dingen zie 
ik om me heen gebeuren, van tallooze ' 
dingen hoor ik, lees ik, die bij ons niet 
zouden kinnen voorkomen, die we niet 
zouden Linnen doen. 

S. L.—R. 

De vrouw hoort thuis. ' 
Onze belangstelling is geheel voor de 

legers ie velde. Toch zijn er nog duizenden 
en duizenden andere soldaten, opge-
roepen van huis en haard weg, die op 
een zelfde plaats, ver van alle oorlogs-
gevaar, hun dienst hebben te doen. Het 
zijn bijvoorbeeld •de bewakers der honderd. 
duizenden krijgsgevangenen, h de -ewa-ers 
der tallooze en overvolle fouragemaga-
zijnen, de dienstdoenden in de garni-
zoenen. En hun vrouwen willen hen 
natuurlijk graag opzoeken, waar dat be-
trekkelijk makkelijk zou gaan. De mili-
taire Commandant van Rijnland, baron 
von Bissing, wil echter niets weten van 
al dat Vrouwengezeur. Hij is zeker zelf 
niet getrouwd. De correspondent van de 
„Nieuwe Rotterdammer-  copieert ten-
minste den volgenden dagorder van hem, 
een eigenaardig mengsel van harschheid, 
dwingelandij en vaderlijkheid 

„De vrouwen moeten zoo vriendelijk 
zijn, zichzelf de moeite te •besparen om 
vergunning te vragen hun echtgenooten 
in dienst te bezoeken. Zij hebben daar 
niets te zoeken. Kampen van krijgsge-
vangenen zijn geen huiskamers. Ook het 
bezoek aan hun echtgenooten in kazernes 
of op oefeningsplaatsen kan niet ver- 

waardigd, dat ze zweeg. totdat de auto 
het voorplein te Saarkirchen opreed. 

In de vestibule nam de knecht de 
mantels van de dames aan en mevrouw 
Schottelius wilde juist naar haar kamers 
gaan, toen Dom zeide : „Ik moet u nog 
even spreken, tante.- 

Ze ging met haar tante naar den salon, 
ging eenige malen op en neer en sprak 

; dan „Ik kan het niet langer met mijn 
! geweten overeenkomen, lieve tante, dat 

u de nadeelen van het klimaat hier zoudt 
verdragen. U hebt juist vanmorgen nog 
erover geklaagd, dat u nachts weer zoo 
hoest en u bent voortdurend in een slecht 
humeur. Dat komt natuurlijk alleen door 
het klimaat, dat hier niet voor u deugt. 
Het is hier een ruw, onherbergzaam land ; 
ook mijn moeder bedt zeer onder dit 
klimaat geleden. Het zou heusch een ten 
hemel schreiende onrechtvaardigheid van 
mij zijn, als ik u nog langer hier vasthield. 
U hebt mij vele groote diensten bewezen,, 
in den tip dat u, sedert mijn moeders dood. 
nrij gechaperonneerd hebt. Maar uw opoffe-
ring is nu niet meer noodig. Ik heb reeds 
voor een oorleer gezelschaimelmaie gezorgd.  

oorloofd worden. Het belang van den 
militairen dienst laat geen toegefelijkheid 
toe. Dat moge aan de vrouwen weinig 
vriendelijk toeschijnen, maar dan moeten 
ze bedenken, dat juist de ijzeren dienst 
haar en haar haard voor de ellende van 
den oorlog vrijwaart. Dus — kalmpjes 
thuisblijven • 

Voor de Kinderkamer. 
Met het leelijke weer komt de tijd van 

het knutselen weer aan. Wat kennen er 
met wat goeden smaak en 'inspanning een 
aardige versieringen voor de speelkamer 
vervaardigd worden. Een zeer dankbaar 
werkje •is: wandkleedjes, kussenovertrekjes 
of gordijnen voor. de speelgoedkast te 
maken, niet silhouetten erop. Grijs of 
geel linnen als ondergrond- voldoet zeer. 
De silhouetten kunnen er op verschillende 
manieren op aangebracht worden. Indien 
men een weinig bedreven is in de tee-
kenkunst, kan men in de tegenwoordige 
kinderboeken genoeg materiaal vinden, 
om vergroot, er op aan te brengen. 

Denk maar eens aan „Handje-plak" • 
en „Het regent, hét zegent-  van Nelly 
Bodenheim of aan silhouetten van Jan 
Feith. 

Voor hen die daar tegen opzien, zorgen 
de mode- en handwerktijdschriften, die 
bijna voor alles strijkpatronen hebben, 
welken men er dus al zeer gemakkelijk 
op overbrengt. 

Men kan de figuren nu geheel opvullen, 
Of enkel de contouren aangeven. Geheel. 
opvullen is natuurlijk het aardigst, daar 
men dan meer de illusie van silhouetten 

I heeft. Men kan het in allerlei kledren 
opwerken • (waarmee alle mogelijke oude 
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zij-restjes mooi worden opverbruikt), 
of ze geheel zwart laten. 

Een derde manier is, de figuren met 
zwarte aquarel-verf te bestrijken en ze 
daarna met een fixatief te behandelen. 
Echter zij voorzichtigheid hierbij aanbe-
volen, daar doorloopen van de verf niet 
buitengesloten is. 

Met een kleurigen rand omzoomd, 
maakt een dergelijk gordijn, wat men 
fis. met verschillende tafreelen kan vullen, 
een buitengewoon aardigen indruk; de 
kussentjes bindt men aan de kleine stoeltjes 
Met kleurige strikken, evenals de wand-
kt den aan den muur. De indruk van 
ee kinderkamer die at zag en die o.a. 

dergelijk werk was aangekleed, maakte 
ee allervriendelijksten indruk, zeker de 
m eite van het na-probeeren waard. 

"Eenvoud. 
Wat elk behaagt op d' eersten blik 

En aantrekt op den duur, 
Is Eenvoud, wars van kwik en strik 

Is -Eenvoud en Natuur. 
NIC. BEETS. 

Winter. 
Wordt u de aarde droef en duister, 
Zie omhoog naar 's hemels luister 
Leer in grauwe windeldoeken 
Kiemen van nieuw leven zoeken. 

NIC. BEETS. 

een oude. voorname vrouw, die van-
middag hier komt. Ik heb uw diensten 
niet meer noodig, lieve tante, doch ik zal u 
natuurlijk altijd dankbaar blijven voor wat 
ge voor mij gedaan hebt. Ik wilde u nu 
voorstellen, tot herstel van uw gezond-

heid dadelijk naar Egypte te gaan, iets. 
waarvan ik natuurlijk alle kosten op mij 
neem en daarna weer naar uw geboorte-
plaats terug te- gaan, - of, als a •det beter 
schikt, dit eerst te doen. Ik stel u verder 
een rente ter beschikking, die u zal ver-
oorloven, niet alleen zonder zorg, doch 
ook zeer ruim te leven. L moest echter, 
als het u schikt, de drie kamera, die u hier 
op het oogenbhk gebruikt, zien in te 
ruimen. daar ze voor de nieuwe gezel-
schapsdame in orde gebracht dienen ter  
worden. Voorloopig zal re de logeerkamer 
gebruiken, doch op den duur kan ze natuur-
lijk daar niet blije en. Aan tafel wilt u ne 
misschien wel uw besluiten Ineedeeleif.'' • 

Dora ging de kamer uit en 181111' Sclff it. . 
teints bleef zoo verhluften totaal terneer- 
geslagen zitten. dat niet eens kracht 
vond. in verwenschingen tegen Dom los 
te hartei(. erreolid) 

auto, om. naar huis te gaan. Nauwelijks 
had de wagen zich in beweging gezet, 
of mevrouw Schottelius begon : 

„Ben je heusch van plan, je deze 
onbeschaamdheid te laten aanleunen? Die 
brutale Spalding neemt niet eens de hand 
aan, die je hem bood 

„Hij zal het niet gezien hebben,-  gaf 
Dora rustig ten antwoord. 
• „Niet gezien? Meen; je dat heuach 

hoonde mevrouw Schottelius. „Je hebt 
den trek op zijn gezicht zeker niet gezien, 
den spottenden, boosaardigen blik, je hebt 
zeker niet gezien, dat hij zijn handen 
terugtrok, als vreesde hij door jouw-hand -
vergiftigd of geschandvlekt te worden. 
Niet gezien, zeg je? Nu, ik kan je dan 
zeggen, dat hij je hand wel degelijk heeft 
gezien.' hij keek er zelfs voortdurend naar. 
Hij wilde je openlijk reor alle menschen, 
die daar waren, beleedigen en je geeft 
hem maar al te zeer gelegenheid daartoe. 
Je veroorlooft hem, van dag tot dag driester 
te worden en ik geloof, dat je hem dan nog 
verdedigt ook. Je verdedigt alles, wat die 
man zegt en doet." 

Mevrouw &koelies was zoo veront- 



grolde Mollige-Cohort 
avec le concours des Artistes 
et de l'Oëehestre de l'Opéra Royal 
de la Haye. Mmes GoMez et 
Lacroix et Mrs. Fralkin, v. Bom-
mel et Muré. 

ik 
betaalt geen honderd gulden 
voor iets wat zij even goed, 
zoo niet beter, voor vijftig 
gulden kan knopen. - 

Dat is de reden waatom wij 
zoo vele ontwikkelde dames 
onder onze clientèle hebben. 

Men raadplege steeds onze 
advertenties, verschijnende in 
„de Avondpost", „het Vader-
land", .de Nieuwe Courant" en 
,de Haagsche CUuranE. 

Speciaal adres voor hen die 
uit Indië komen en zich goed 
en voordeelig willen inrichten. 
Vraag onze conditie voor over 
name van Inboedels, die wij 
oorspronkelijk leverden. 

De Directie 

v. h. VERKOOPHUIS, 

or 103, 105,107 
Gr. Hertoginnelaan 
(Dagelijks geopend van 

10-4 uur). 

Do erdag 5 Nov. 

blijspel in 2 acten, waarin Henny 
Porten de rol vervult van Gravin 
Ursula. 

Twee wetenschappelijke beeldjes: 
I. De Roos, 2.-Dieserrén Vogels 
in Brazille. Prachtig gekleurd. 

Bovendien nog eenige Succes-
nummers. 
't Succes van de Familiioscoop 

is haar Programma: steeds zonder 
eenigen aanstoot en toch pakkend. 
aangeweern, afwisselend"!  

Dagelijks MATINEE van 2%-4'1, 
uur, uitgezonderd Vrijdagmidd. 

Prijzen: 50, 25, 15 ets. 

M. BLOM JANSEN. 

Modes. 
Schenkweg 34, La Haye. 

TEL 7333. 

het Kinopubliek in 

Een zeer onderhoudend, geestig De °uk kolde Irouw MEISJESSTREKEN. 

Beween 
--FAMILIE=BIOSCOOP 

Onder controle. 
PrInsestrant 40 - Teder. 7477. 

Vare Vrijdog 30 .Dat. tot en met 

HENNY PORTEN, 
de schoon en talentvolle Koningin 
der filmartisten, de lieveling van 

lu & Milhous, 
Afd. Dameskleeding 

genre „Tailleur", 

berengrachl 38, Telefoon 4214. 

Ons werk is schitterend en ge-

niet de grootste recommandatie. 

Onze prijzen zijn beslist 
DE LAAGSTE. 

Hilimer&Cg. 
NOORDEINDE5a,TELte67, 

Jaeger 
Ondergeedéren 

Ontzettend groot zijn de .schen, 
die aan hei Roode Kruis in Duitrich-
land geweld worden. Niet elites ontel-
bare Duitsche gewonden en vluchte-
lingen, maar nok tienduizendtallen 
gewonde soldaten van de vijandelijke 
legers, die _io.Duitsche handen vielen. 
moeten versotgd en verpleegd woeden. 
Met meute bereidwilligheid vervult 
het geheele Duitsche volk. ene en rijk. 
zijn plichten van -naastenliefde: doch 

weldadig ook, ken het deze 
groot.. oden t b,engen, en heeft 
het den et an de Duit.ehen in 
den vreemde ',nodig. • 

Holland, dat bekend staat als een 
zeer liefdadig en medelijdend volk. 
waarvan het voorel in den laatsten 
tijd zooveel blijken heeft gegeven, zal 
als broedervolk van Duitschland ook 
zeker onze bede om hulp voor het 
Rookte Kruis willen onde.teunen. 

Hier in Den Haag hdbben dr onder 
geteekende damea een 

40P-romirr rh EBDE TEE 
NET -DUITSER ROBBE eens' 

gevormd, 
le. Gelden in te zamelen, 
2e. Wollen en katoenen onder- 

goederen in ontvangst te nemen 
f te laten m4,.. 

Alle giften, hoe klein ook, alsook 
aanbiedingen voor vrijwillig naai- en 
breiwerk; zullen door ons dankbaar 

- Maison le' ordre - 
COIFFURES 

de Manager  Réception, Diner, Bal, etc. 
POSTICHES pour la Coiffure Haute. 
Maison D. KLEEF, Lange Voorhout 82. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16). 

Teleph. 8004. - Seneveningsche Veer 11. - den Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 
Speciale Inrichting voor het trekenen van 

WAPENS EN MONOGRAMMEN. 

KORTE NO.  ED 27 t1on.eveRAncA61.25 Veenestraat 17-19 :: Telefoon 2592 

4 

ADVERTENTIEN. 

Opera Inval Fraogais de la gave. 
Dimanche I Novembre, 

Représentatien á prix reduits. ' 

Rigoletto. 

No. 3 de l'abonnement. Kon, Ver. Het Ned, Tooneel 
in bel Log, jok Edt Genelackap • , 

Bureaus h. Rideau si h 

Lundi 2 Novembre, 
• No. 9 de l'abonnement. 

FAUST. De. Demi--Monde 
Bureaus I h. Rideau 14 h. , Toometspetia5bedi.vanA.80MAStits 

La Direction porteá la connais- selonerri,age ionmanippwEeester 
sance du public que ron peut ob- 
tenir au bureau de location des Prijzen der cn 4ogis io eis  
c...d.* coupons, valables pour plaatsen: Uu 

routes les présentations,aus prix Pliatsbespr. van af Donderdag 
suivants, van 9 is  - 3 uur. 

In den Keninkt. Schouwburg. 
Woensdag 3 November, 

8 uur, 

No. 9 v h. Abt. 

Het Geheim 
(Le Secret). 

Tonneelspel In 3 bedrijven ven 
HENRY BERNSTEIN. 

ANNA VAN DER HORST, 
Anna Paulownastraat 31. Teleph. 3371. 

Steeds Nouveautés in 

HOEDEN - KAPSEL - HAARWERKEN 
Kapsalon voor Dames .en Kinderen. 

Thans zeer lage prijzen 
wegens gedegen uitvoer. 

Maison VAN AKEN, Poeliers. 
HOFLEVERANCIERS. 

grond Choix en Robes du sof, 
Hooge Nieuwstraat 40. Tel. Haag 1617. 

VRAAGT PRIJSCOURANT. 

   •••••••••••••••••••• 

ATLAS

MEUBILEER-INRICHTING 
i Ca La VAN DER DONK 

WAGENSTRAAT 41-43 

DRUKKERIJ 
Club-Fauteulls 

vanaf' f 27.80 
- 
 :••••••••••

EIGEN FABRIKAAT - FRANCO LEVERING 

Pr. Hendrikstr. 53 
- Den Haag - 

Telef. 5204 : 

Oeconomische oplossing 
In deze spannende dagen wordt het aanschaffen van nieuwe 

kleeding uitgesteld. 
Het verdient daarom aanbeveling, Uwe oude kleedingstukken te 

laten soigneeren, door oppersen, chemisch reinigen, repareeren, 
moderniseeren, kenren, enz. wat door O PROBATUM" als nietig; 
wordt afgeleverd. 

Dit geeft dus een DIRECTE GELDBESPARING. 
Holen eo bezorgen franco. Aflevering spoedig en correct. 

Eenig adres Maison Prohatum., 
ZEESTRAAT .44. - TELEF. 6073. 

)11aisen 

g. Sar"SOM, 

■ 

(DIERENTUIN) 

Zondag 1 November, 8 uur h 

Volksvoorstelling 

(De directie maakt bekend dat 
aan het besprekingsbureau cou-
ponboekjes verkrijgbaar zijn, gel-
dig voor alle voorstellingen tegen 
de volgende prijzen:) 

Loge le Rang St coup. 12 Coup. 

of Stalles j 82.- .f 43.- 
Parquel 60.- 32.50 
Baignoires - 48.- - 25.50 
Balcon - 36.- - 19.50 
2e Rang - 26,50 - 15.- 
Parterre - 36.- - 19.50 

No it Zoel. gut. genoolscban. 
Dimanche 1 Novembre, worden aangenomen. Yonfre `Colon,Gie douLlr-  unie Mevrouw Funcke, Jan Pietersz. Koelt- , _ 

-exoot 42: - 
- it  7:h Mevr. Van Houten, Nieuwe Park- metier;13; c_7.11. 

laan 179, Scheveningen. 
Mevr. MijIler.Abeken, Huize sSand-

hage", Hoogeweg 18, Sche ening n 
Mevrouw Van Gheel Gildentesater, 

Tounsaintkade 35. 
Mevr. Knobel, v. Boetzelaerlaan 69. 
Freule Von Schmidt aal Altenstadt, 

Willematrant 44. 
Mevrouw Veen-Valck, 2e Van des 

Boacbstraat 24. 

• Steunt het 

Daitsche Roode Kruis! 

arljoinl dvia colle, 
fraaienme:/des inde tuinere 

serie dr mor-I,Vms 
de, prrir rrnanfOrn.r, 

je Ine penerts de volt, er: 
sformer wi pelt/ penvr. 

Wasleunes Zileur " 1 45 
dopwis 

Je'oles daprAs-mirt f go 
depws 

2aleteis, 2eluelie el 

,:)."-oni.rurt,  en tent :rienre, 

221elois ,Lrlan,e 

ONDERWIJS In: PatroOn-
teekenen, Maankering., 

Costurne- en Mantelmaken. 
Cursuslessen en prirantlessen. 

Opleiding voor luta M.8.8. 
Ooedkoope Avondcursus. 

Mej. J. A. van Goor. 
Van Bleijewijkatraat 95. 

Inlichtingen Maandag en Dender 
dag wen 2-5 uur. 

tel. ;7 

Préme Maison rendo. 
grand-Prx exposilion 
slexion7...Ceeinorten,goudo. ' 

ilrenibre du Jury. Prdrechl. 

robes - Confeclions 
fourrures. 

Robes, Manteaux 

NEHENKAMP 
VAN 

ANNA FAULOWNASTRAAT 69 
TELEFOON H. 1357. 

°°°1194  

G. DRABBE 
SPUISTRAAT 6 

TELEFOON 1751. 

Groote Assortimenten: 

JAPONSTOFFEN, 
waaronder de nieuwste genres In Schotsch 

Viyella's, Gekleurd Flanel. 
De nieuwste 

Dames Onderrokken, 
Wollen Kousen, 

Wallen Pantalons. 

DROSTE SORTEERINS. LAGE PRIJZEN. 

Uan Heijningen & Cod . 
Laan van 11. 0. Indië - Tél. H. 6336. 

près du Elezuidenhout. 

Robes. Manteaux et rhapeaux 
Ilous demandons spécialement uotre attentian 

pour nos 

Costumes-Tailleur sur mesure 

Familie-Pension 
laten RANG 

VAN ROOIJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

N. V. Electrieehe Drukke ij „De Allee- 'a-Gravenhere. 

rens
StrikeOut



DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geillustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

Eerste jaargang. Zaterdag 7 November 1914. No. 79 

Dit blad verschijnt lederen Woensdagen Zaterdag. 
De abonnementsprijs bedraagt10.75 per kwartaal, 
bij vooruitbetaling. 

Afzonderlijke nummers  5 cent. 

De Redactie ie te spreken: 

DINSDAGS en VRIJDAGS van 2 tot 4 nar 

aan het Bureau van dit blad. 

BUREAU VAN ADMINISTRATIE EN REDACTIE: 
LAAN VAN 112211022V00112 Na, 's-ORAVENI1,10E. 

TELEFOON 2112. 

PRIJS DER ADVERTENTIRN:. • 

Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20. 
G roo te letters worden naar plaatsruimte 
berekend. Bij abonnement belangrijke korting. 

Dit No. bestaat uit 2 bladen. 
le Blad. 

Florence Nightingale. 
In dezen tijd, nu duizenden vrouwen de 

wonden verzorgen en trachten te heden, 
die millioenen mannen elkaar geslagen 
hebben, komt er uit het verleden één liefe-
lijke, krachtige herinnering tot ons —

zien we telkens het bekende gelaat met 
de fijne trekken en de groote heldere 
oogen voor ons, en het tooverwoord 
Roode Kruis kan niet genoemd worden, 
zonder dat de eerste en grootste heldin 
van dat symbool in den geest v66r ons 
staat Florence Nightingale. 

De eerste en grootste heldin van 't 
Ronde-Kruiswerk was ze. Toch heeft 
ze heel wat meer gedaan dan Ronde-
Kruiswerk en toch waren er v66r haar 
vele duizenden vrouwen, die trachtten te 
doen, wat zij deed : de gewonden op—

het slagveld en ni de hospitalen ver-
zorgen. 

Zoolang er veldslagen geleverd zijn, 
zullen de barmhartige vrouwen, die de 
oorlogsellende lenigen wilden, wel op 
haar post zijn geweest. Echter gunde 
de maatschappij met zijn conventies haar 
geen vrij en onbelemmerd optreden; echter 
ontbrak een organisatie van hulpverleening 
ten eenenmale, zoodat die leniging van 
ellende wel nergens anders in kan be-
staan hebben dan in het reiken van een 
dronk en het aanbrengen van een steu-
nend kussen. In den Napoleontischen 

. tijd begonnen de vrouwen zich al, zij 
het dan ook ieder op haar eigen gelegen-

..beid, voor te bereiden voor haar taak 
op 't slagveld. Maar hoe primitief die 
taak ten uitvoer gelegd kon worden onder 
de bestaande omstandigheden, blijkt wel 
het best uit de mooie, oude plaat, die 
Eigen Haard onlangs publiceerde: een 
voorstelling van den slag bij Grossbeeren, 
een der voorloopers van den Leipziger 
volkerenslag. 

Op het slagveld, geheel overdekt met 
gewonden, houden enkele zwaar bepakte 
reiswagens stil. Vrouwen in den om-
slachtigen dracht van dien tijd, gehuld 
in bont, gedekt met den reusachtigen 
luifelhoed, worden zeer galant doir ele-
gante heeren over de modderige wagen-
sporen geleid en zullen in 't volgend 
oogenblik neerknielen bij de gewonden, 
die van alle zijden de gretige handen tot 
haar uitstrekken. En 't is noodig, het 
lange, wijde kleed op te houden, teneinde 
het niet te besmeuren met den modder 
van het veld. 

Neen, deze in lange mitaines gehulde 
handen zullen wel niet veel kunnen uit-

. richten. 
Florence Nightingale is de eerste ge-

weest, die in dit alles voorgoed algeheele 
verandering heeft gebracht. Wat we u 
hieronder van deze nobele vrouwenfiguur 
gaan meedeelen, het is ontkend aan het 
mooie boek van onze degelijke historie-

-kenster Johanna Naber : Wegbereidaters. 
In vier verhalen geeft ze uitgebreide levens-
beschrijvingen van vier wereldberoemde 
Engelsche vrouwen, die ieder op een 
verschillend gebied voor haar medezusters 
»den weg bereid" hebben. Uit die vier 
amen klinkt er één wijder ia 't roede  

dan welke der anderen ook -- die van 
Florence Nightingale. 

Waar ik in 't onderstaande de zinnen 
Yan aanhalingsteekener voorzie, zijn ze 
regelrecht genomen uit Johanna Naberg 
werk. 

In deze dagen van bloedige worsteling 
denken we veel terug aan de oudere 
tijden, toen oorlog nog zoo ipheemsch 
leek, nog zoo vanzelf sprak. De Krim-
oorlog was wel een der vreeselijkste en 
bloedigste in onze herinnering. Helaas 1 
helaas! moeten we niet op 't allervreese-
lijkste uit het verleden gaan neerzien als 
op een opstootje, een relletje? Is het u 
al gebeurd als mij, dat ge den persoon 
van Napoleon zaagt verbleeken, verbleeken, 
en ge uw best moist_daen, om niet al 
te zeer in uw waan verstrikt te raken, 
als zou Napoleon maar een vechtersbaasje 
zijn geweest. die met pandjesvol soldaten 
vocht tegen andere pandjesvol, als kin-
deren. die een wat ruw spel spelen? 

De Krimoorlog 1 Onverbrekelijk aan 
dien, naam is de naam van Florence 
Nightingale verbonden. 

„Maar ofschoon haar werkzaamheid in 
de hospitalen aan den Bosporus zeker 
het hoofdmoment in het leven van Florence 

le Nightinga -  is geweest, het zwaartepunt 
van haar werkzaamheid ligt elders, ligt 
in het algemeen in haar doen beseffen 
van de hooge waarde van vakopleiding 
en loonarbeid ook voor de beschaafde, 
gefortuneerde vrouw van stand, en in het 
bijzonder in hare organisatie der zieken-
verpleging door ziekenverpleegsters van 
beroep. In dit opzicht is haar levens-
werk internationaal geweest, heeft het 
ook in ons Nederland zijn invloed doen 
gelden. Want de beoefening der zieken-
verpleging als een vak, als een beroep, 
dagteekent van het midden der I 9e eeuw, 
van het optreden van Florence Nightin-
gale." 

Florenée Nightingale was de dochter 
van een aanzienlijk Engelsch edelman. Ze 
werd in 1820 geboren en stierf in 1 90 7. 
In haar eigen omgeving ontdekte ze haar 
talenten voor ziekenverpleging, maar 
daarbij kwam ze tot de overtuiging, dat 
ook' de ziekenverpleging een systematische 
studie vereischt. Trouwens, die nood-
zakelijkheid zag ze in op allerlei gebied. 
In haar geschrift „Work and Duty" 
roept ze den jongen vrouwen van Enge-
land toe: „Als gij u tot eenige taak, 
welke ook, geroepen gevoelt, bekwaamt 
u dan tot die taak, evenals de man dit 
doet. Voor drie vierden komt alle ellende 
in het leven der vrouwen daaruit voort, 
dat zij zich Met willen onderwerpen aan 
geregelde voorbereiding van haren arbeid, 
'zonale-die toch voor den man onmisbaar ,  
wordt geacht." 

Florence Nightingale zag al vroeg haar 
levenstaak duidelijk voor zich liggen. Ze 
wilde de ziekenverpleging reorganiseeren, 
laten we liever zeggen: organiseeten. 

Want wat omstreeks 1840 de zieken-
verpleging in Engeland te zien gaf — 
het was ongeloofelijk treurig. 

Vr.oeget, tot v66r 300 jaar, was die 
zoo goed geweest, alt die koe, met het 
oog op de tijdsomstandigheden. 

Het was het werk geweest der geestelijke 
Katholieke zusters. Maar ia het midden 
der zestiende eeuw waros de klooster 
opgeheven en hun bewees', ea bewoon- 

eters verdreven. Toen was Londen zelfs 
geruimen tijd geheel en al verstoken ge-
weest van gasthuizen. Later had men 
cl, ziekenverpleging in de handen van 
leeken gegeven en toen was het peil 
steeds gedaald, steeds gedaald, totdat:  

„De verpleegsters in gasthuizen en ge-
stichten waren in het begin der 19e eeuw 
haast een schandvlek voor haar volk, 
een gevaar voor haar omgeving geworden. 

Haar dronkenschap was spreekwoor-
delijk, en haar zedelijkheid was van zoo 
min allooi, dat geen eerbare vrouw het 
kon wagen met haar te dienen "-onder haar 
goeden naam in vellilknking te Mengen.- 

„Maar de gasthuisverplecgster stond 
oog ver beneden de particuliere verpleeg-
ster, die hare clientèle toch altijd eenigs-
lire had -te ontzien, en op de bezoeken,-
die Florence Nightingale bracht, eerst 
aan de voornaamste Londensche gast-
huizen, daarna aan de ziekenhuizen te 
Edinburg en te Dublin, vond ze overal 
hetzelfde: het personeel ruw, onwetend, 
hardvochtig, verslaafd aan den drank, 
overgegeven aan schaamtelooze zedeloos-
heid: de ziekenzalen vervuild, door en 
door besmet met de kiemen van allerlei 
hoapitaalziekten. De kraamvrouwenkoorts 
was er z66 gewoon, dat een bevalling 
in het ziekenhuis was gelijk te stellen met 
een doodvonnis in de oogen der onge-
lukkigen, die er ham toevlucht moesten 
zoeken. In hooge, houten bedsteden lagen 
soms drie of vier volwassen zieken naast 
elkaar. 

Ongedierte kroop rond in het bedde-
goed dat niet verwisseld werd als een 
nieuwe patient de vrijgekomen plaats van 

een genezen of overleden kranke kwam 
innemen." • 

Allerwege gingen omstreeks 1840 
stemmen van protest tegen dit alles op. 
In dat jaar stichtte Elisabeth Fry, de 
groote Kwakerin-armverzorgster, het 
genootschap der Nursing Sisters, dat 
nog in Engeland bestaat. Ze deed dit, 
na van een studiereis uit Europa te 
zijn thuisgekomen. Ze had geruimen 
tijd doorgebracht bij Pastor Fliedner, 
in diens diaconesseninrichting te Kaisers-
werth, de bakermat der diaconie-door-
vrouwen. Het was Elisabeth Fry, die 
Florence Nightingale aanraadde, een 
leertijd te gaan doormaken op Kaisers-
werth. Deze volgde dien raad op en 
was ten !eerste ingenomen met wat ze 
te Kaiserswirth vond. 

Met een schat van ervaringen, niet 
alleen op het gebied der ziekenverpleging, 
maar ook op dat der wijkverpleging en 
armenverzorging, keerde ze naar Engeland 
terug, bezield met den wensch, haar 
kundigheden in dienst te stellen van 
haar vaderland en de armen en zieken. 
Maar toen ze eenmaal aan het werk 
zou gaan, kwam ze tot de overtuiging 
van al wat haar nog ontbrak, en dit 
ontbrekende ging ze aanvullen bij de 
zuster, van Sint Vincent de Paul, 
die te Parijk gevestigd waren en wier 
inrichting voor ziekenverpleging en chi-
rurgische behandeling wereldberoemd was. 
Een ernstige ziekte dreef haar naar huis 
terug. Nauwelijks weer op krachten, 
zocht ze zich een taak: ze wijdde zich 
aan een reeds jaren bestaand tehuis 
voor arme bejaarde dames uit den dek-
gen staand, ia Londen. 

Het gesticht was vervallen en ver-
waarloosd, de bewoonsters leden er 
gebrek aan. het allemoodzakelijkste. 

„Florence Nightingale bracht er binnen 
korten tijd orde en gezelligheid, wist 
er het financiewèzen tot een goeden 
staat terug te brengen en doorliep er 
zelve nog een laatste oefenschool in 
praktische organisatie, vóór de oproep 
kwam tot de groote taak, die haar 
leven heeft gestempeld." 

Dit gesticht bestaat nog. Het heet 
tegenwoordig: Hospital for invalid 
Gentlewomen. 

S. L.—R. 

Sinterklaasgeschenken. 
Kom — zullen we nu toch maar Sint-

Nicolaas vieren? .Niet in weelde en 
overdaad. Niet met groote feesten en 
gelagen en grappen, die doen bulderen 
van 't lachen. Maar laten we elkaar toch 
vriendschap bewijzen en de kleine ge-
schenkjes geven, die de vriendschap 
onderhouden. Het hart heeft wel een 
verkwikking noodig. 

En laten we ook vooral niet vergeten, 
voordl niet, dat onze winkeliers een hoogst 
zweren tijd doormaken ; dat zij, die nu al 
drie maanden lang den druk van den 

'` oorlogstoestand in hevige mate gevoelen, 
j ist op het Sinterklaasfeest hun hoop 
g vestigd hebben. 

We herhalen daarom, voor den zoo-
v eisten keer, dat het plicht is van ieder 
onzer, die het maar eenigszins doen kan, 

. den handel zoo krachtig mogelijk te 
. steunen. - 

Voor degenen, die helaas elk dubbeltje 
tienmaal moeten omkeeren, alvorens het 
te mogen uitgeven, het volgende: 

Laten zij, wat ze door geldgebrek 
moeten opgeven, vergoeden door smaak, 
vernuft, handigheid en geduld. Laten ze 
hare geschenkjes zelf maken. 

Herinnert ge u die bevlieging, die we 
jaren geleden hebben gehad, om van 
gefronst vloeipapier hoeden te maken? 
Ze waren allerliefst, doch nogal zwaar. 
Meest vlocht men het gefronste vloei 
met drie einden en naaide die vlechten 
aan elkaar in het gewenschte model. 

Heden ten dage is het gefronste vloei 
nog overal verkrijgbaar. Men moet het 
vlechten met drie einden, zooals toen 
voor de hoeden, of het draaien met twee 
einden en dan heeft men een materiaal 
voor allerlei aardige dingen. Maak er nu 
in plaats van een hoed een mandje van ! 
Het allereerste bloemènmandje kan u als 
model dienen.' 

Ik zag er een allerliefsten papiermand 
van. Het gewone rechte kokennodel, 
zachtgroen vloei. Het materiaal' eerst al 
maar om elkaar gelegd, tot di bodem 
was verkregen, en dan omhoog gewerkt. 
voor den wand. Ja, als ge u nog maar 
die hoeden herinnert, dan zult ge me. 
begrijpen. Anders vrees ik er voor. 

De raffiawerksters zullen het ook wel 
begrijpen. Het materiaal raffia verwant 
men eenvoudig door het gefronste vloei, 
dat weer eens een heel ander effect 'maakt 
en goedkooper is. - 
. Snoezig was een handwerkmandje van 
donkergroen en donkerbruin ykeirlecht-

, werk. De mand was van onderen een 
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ronde lage bak van vloei, en verder af-
gemaakt met een groen zijden bovenzak. 

Het vloeiwerk laat zich zeer effectvol 
versieren met een enkel rankje kleine 
zijden kunstbloemen. 

Kleine bakjes. mandjes, omhulsels van 
bloemvazen — 't gaat alles van 'gefronst 
vloei. 

In het vlechtsel zelf kan men allerlei 
variaties brengen. Men kan het eenvou-
dig naast elkaar leggen zooals toentertijd 
voor de hoeden. Men. kan het ook in 
matjes vlechten een op, een neer, twee 

. op, twee neer, etc, - 
Me dunkt, als ge er een paar rollen 

vloeipapier aan wagen wilt, en ge hebt 

uw gevlochten of gewonden strengen vóór 

u liggen, dat 't werk u vanzelf van de 
hand zal gaan, en uw fantasie u op steeds 
meer vormen en vlechtsels zal brengen. 

Een tweede soort zeer goedkoope en 

eff,....to,11, voor wr.rp n zijn die; gemaakt 
van het prachtige, kleurenrijke, moderne 
cretonne. 

Kent ge de magnifieke dessins in die 
goedkoope stof, die zoolang geleden heeft 
onder de allerdufste en vaalste patroontjes, 

zoodat een cretonne gordijn alleen maar 
goed was om een bed op zolder af te 
schutten, of voor een rommelkast te 

hangen ? Nu vindt men in crewnne schit- 
terend geteekende bloemenpatronen, van 
heel kleine tot reusachtig groote, en als 

men nu maar de cretonne kiest, precies 
naar den vorm van 't voorwerp, dat men 
er van maken wil, komt men tot zeer mooie 
resultaten. 

Ik zag een groote, driehoekige reticule, 

de cretonne zwart, met groote ronde en 
witte rozen er op. De rozen leenden zich 

ertoe om door opgenaaid goudband in 
vakken ingedeeld te worden. Met Oud-
band bekleede ballen bungelden aan de 
onderste punt van den driehoek. Een 

gouden -koord trok de reticule samen. 
Wie handig is en geduld heeft, kan 

van een stevige kartonnen doos, door die 
van buiten met donkerkleurig cretonne en 
van binnen met lichtkleurig te overtrekken, 
een fraai geschenk maken. Beleg den 
bovensten rand met een dof goudgalon. 

Mooi is ook een rond speldenkussen, 
waarop slechts één reusachtige roos prijkt, 
op effen donkeren achtergrond. 

Mét die groote patronen kan men van 
alles beginnen. Een heel aardig effect 
maakt een, spatkleed of een serrekleed 
van wit linnen, de rand versleed met naast 
elkaar gelegde, uitgeknipte cretonne-patro-
nen, langs de contouren op het linnen 
gefestonneerd met een dunnen steek, in 
zijde van een passende kleur. 

En dan zijn er serrekussens en 
rijtuigkussens van cretonne te maken. 
En alles, wat men er mee voert, 'werk-
manden, sleutelmandjes, brievenmanden, 
't wint er door aan smaakvol aanzien. 

Zinzoo, dat is tweeërlei soort goed-
koope presentjes. 

ANNA F. 

INGEZONDEN MEDEDEELINDEN.  
Prijs per regel 40 cent. 
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Voor de Huisvrouw. 

Het volgende smakelijke recept voor 
mosterdsaus bij visch vonden we in een 
oud modeblad. Het is een saus, op Ame-
rikaansche wijze klaargemaakt en die veel 
lekkerder is dan de gewone mosterdsaus. 

Men laat 50 gram boter smelten en 
voegt daarbij 2 á 3 eierdooiers, tot schuim 
geklopt, benevens 3 á 4 lepels mosterd 
en eenige lepels koude vleeschsaus. 

Aa.bain marie geplaatst, of, als men 
vaardigheid genoeg heeft, met de pan zelf 
op een zacht vuur, klopt men dit mengsel 
tot het kookt. Men lette er op, dat de 
heek inhoud Schuimig is. Is dat het geval, 

- dan neemt men het af, voegt zout, witte 
peper en citroensap naar smaak toe en 
dient het vlug op. 

Met lang staan vermindert de saus, 
men makt hem dus kent, voor het ge-
bruik klaar. 

Het Binnenhuis 
van Corn. van der Sluys 

o_anae Houtstraat). 

Dat is direct te zien, zoo als men bij 
"van der Sluys binnentreedt, dat er een 
man van smaak woont. 

Een, die modern is en heel het mo-
derne verlangen kent: naar innigheid in 
de huisinrichting, naar een eigen cachet 
in dat wat gewoonlijk zoo weinig- eigens 
toont, zoo weir4 van eigen inzichten 
vertelt. 

De heer van der Sloys, die vroeger 
in de Laan van NieuW Oost-Indië zijn 
ateliers had, is sinds een paar maanden 

naar de Houtstraat verhuisd. Hij heeft 
daar een dier niet zeer ouderwetsche doch 
toch wel zesz_lande huizen betrokken 
een kapitaal huis met veel ruimte, met 
veel vertrekken vooral, waar de kunste-., 
naar even zooveel gelegenheden - had - om 

te laten zien, hbe hij een kamerinrichting 
zich voorstelde. En nu zijn daar verbazend 
aardige vertrekken ontstaan, appetijtelijk 
om zeitiveel wat er uit te imiteeren valt, 
om er uit te halen wat met een eigen 
idee strookt. Corn. van der Sluys is daar 
de beste raadsman voor. Vertel 
hem hoe ge u een inrichting 
hebt gedacht en hij neemt uw 
idee over en verdiept zich erin 
en komt met verdere raadge-
vingen voor den dag. 

Meen niet dat ge een villa-
bewoner moet zijn, dat uw 
huis zich precies naar zijn 
plannen moet schikken. Juist 
het aanpassingsvermogen aan 
wat gewoon heet,: juist de 
praktische en tegelijkertijd ar-
tistieke blik van van der Sluys 
maakt het mogelijk dat een 
allergewdonst huurhuis kan 
worden vervormd tot een plek, 
waar de cliché-woning niets 
mee te maken heeft, waar dus 
een eigen uitdrukking werd ge-
vonden voor eigen kleurgevoe-
lens, eigen intimiteitsverlan-
gros. of indien geprefereerd 
zin voor ruimte en licht. 

Bij van dei Sluys in de 
Houtstraat binnentredend, in 
de van vorm en afmeting eigen-
lijk allergewoonste vestibule, 
kan het den opmerker treffen, 
hoe veel hij van deze vestibule 
gemaakt heeft. Bekleedingsstof 
langs de muren een bruinige stof met mat 
geglirnmer van oud gouden figuren ; héél 
gedempt, weinig sprekend, maar in onze 
herinnering aandoend als een dier mooie 
bekleedingsstoffen van Nieuwenhuis. De 

.banale vestibule wordt er ineens 418 tot 
een kamertje door gemaakt. Wat koper-
geglim hier en daar, een paar litho's 
aan den wand in lijsten, zooals we in 
dezen kunsthandel er meer zagen: eiken 
lijsten van fijnnervig hout met diep in-
gegroefde lijnen ter versiering, een ronde 
spiegel hangt er dan verder aan den 
wand, een kloek stuk glas aan een 
kopéren ring. Een enkel meubel staat 
er in de vestibule, een -pracht van een 
bank; een meubel waaruit een degelijke 
werkmanskunst spreekt. evenzeer als een 
fijn stijlgevoel. Dan daar voor de bank 
een smyrnakleedje. ontwerp van der Sluys. 
De goudtoon heeracht hierin, bescheiden,  

afgeleid door andere klanken. Zoo 'n 
kleedje in een vertrek met veel lichte 
kleuren, vooral veel geel, en het is of 
er zon in de kamer is. 

Ziehier nu de beschrijving van een 
langwerpige, allernuchterste vestibule die 
tot zoo iets smaakvols gebracht is. Een 
foto kunnen wij er niet van ge-ven, wel 
toonen wij er u een van een paar gang-
meubels. Tot ton recht komen deze niet: 
De kapstok was . in werkdijkheid aan-
sluitend bij een lambriseering. Kloek en 
makkelijk is het ding zeer zeker met den 
flinken spiegel erin aangebracht. Het stoeltje 
zou wel een beschouwing waard zijn, zoo 
sierlijk degelijk is het; het-geheel op deze 

foto is neergezet om 
gefotografeerd te 
worden en dit doet 
afbreuk aan den to-
taalindruk. 

Anders is het 
met de andere foto, 
die in een- huis ge-
nomen werd, waar 
van der Sluys voor 
de inrichting zorgde. 

Onze lezeressen 
herkennen Whistlers 
kunstwerk te mid-

en van et saZij:-
steen arrangement. 

Het is de litho naar 
het portret van 
Whistlers moeder. 
Ter weerszij zijn 
kastjes aangebracht 
nuttige bergplaats 

111. voor kleinigheden in 
de [huishouding, die men achter slot 

wenscht te hebben. 
Een vinding van van der Sluys is het 

aardige gordijntje dat, als de haard soms 
te hard mocht branden, kan weggeschoven 
worden. Ons lijkt de bede versiering aan-
leiding voor het prettige geglim van het 
koperen rondje en de koperen ringen. 
Een mooikleurige aschbak nog en het 
rustige sierlijke effect van den schoor-
steen ig compleet. Voor ditmaal laten 
wij het hierbij; een volgenden keer ver- 

tellen wij u van een schitterende blauwe 
kamer, van een paarse kamer, en van een 
burgermans huishoudkamer. 

MODE. 
Zoo als mijne buitenlandsche corres-

pondentie door á die tragische tijdsom-
standigheden in de war is geraakt 

Eindelijk, na lang wachten, weder eens 
een brief van haar, die mij altijd zoo 
trouw 'op de hoogte houdt van wat er 
in de Parijsche modewereld omgaat.... 
Maar hoe geheel anders van toon en 
inhoud is dat schrijven -dan gewoonlijk I 

Meestal krijg ik allerlei wetenswaardige 
bizonderheden uit het mondaine leven te 
hooren, een trouw relaas van de laatste. 
fantaiaieén, door de mode uitgedacht, en 
daaraan - vastgeknoopt een humoristische  

.critiek over een en ander, een trillek, 
die nimmer vernietigend is, altijd maat 
weet te houden, die het dwaze ziet maar 
daarnaast het goede releveert. 

Dank zij deze brieven is het mij dan 
mogelijk mijne lezeressen een of ander 
nieuwigheidje „avant la lettre" te signa-
leeren of haar te waarschuwen voor sen-
Satie-nouveautés, die aan de oevers van 
de Seine reeds bij de eerste verschijning 
als niet „ernstig gemeend" werden • ge-
brandmerkt .... Thans evenwel van dit 
alles geen kwestie. 
-En hoe zou het ook anderS kunnen! 

Al had de schrijfster zelve niet het 
liefste wat zij bezit naar het front zien 
gaan en was zij zelve dus niet met hare 
gedachten ver weg van alle mode-kwesiies, 
dan nog leent de geheele stemming.  in 
Parijs zich' niet tot belangstelling in iets 
anders dan wat betrekking,  heeft op d, . 
groote gebeurtenissen van den dag. Maar 
laat mij u liever een gedeelte van dien 
boef voorlezen. Na-eenige bizonderheden 
van particulieren aard zegt mijne corres-
pondente: 

„Het is een vreemd gezicht al onze 
groote hotels in hospitalen te zien her-
schapen. De groote vestibules en gangen 
zijn' overvol met dames in verpleegsters-
costuurns, dokters in witte jassen en 
soldaten in khaki. De eetzalen zijn in-
gericht voor ziekenzalen, de salons 
worden gebruikt door herstellende offi-
cieren, wier uiterlijk voorkomen den meest 
afWisselenden, schilderachtigenaanblik op-
levert. Hier is er een wiens hoofd ver-
bonden is, om zijn schouders hangt een 
grijze chambercloak, die hem slechts tot 
aan de knieën reikt — om hieraan te 
gemoet te komen heeft hij zijn toilet door 
een rooden deken gecompleteerd; daar zit 
er een te rooken in zulk een gehavende, 
uitgerafelde plunje, dat het meer van een 
haardkleedje dan van een uniform heeft 
en een derde voelt zich een dandy in 
een pyjama-stel, dat hij in vredestijd waar-
schijnlijk in een hoek zou hebben ge-
schopt. 

Boven zijn alle logeerkamers miniatuur-
ziekenzaaltjes geworden en in plaats van 
in het zwart gekleede kamermeisjes be-
wegen zich nu haastig de verpleegsters 
over de corridors. 

Vele particuliere hotels zijn eveneens 
voor hetzelfde doel ingericht, -- voor de 
ramen ziet men er Fransche, Engelsche en 
Afrikaansche soldaten hun pijpje rooken 
en naar de voorbijgangers kijken .... 
Onze eigen jongens maakt men gelukkig 
met chocolade en allerlei soort tabak. 
maar de Engelschen hebben het liefst En-
getsche sigaretten en „sweetmeats'''...., 
allen zonder onderscheid vragen om cou-
ranten, — die verkiezen zij verre boven 
tijdschriften en boeken, want evenmin als 
ieder ander;  kunnen zij thans hun hoofd 
bij iets anders dan oorlogsnieuws houden. 

De oorlog .... dat is niet alleen voor 
onze dapperen, maar ook voor ieder onzer 
het eenige punt van conversatie. Men is 
hier over het algemeen zeer kalm, al be-
seffen wij allen -- en het bezoek van 
Duitsche vliegers boven de stad helpt ons 
dat herinneren — dat het gevaar voor de 
hoofdstad nog niet is geweken ; maar wij 
vertrouwen vast en zeker dat de over-
winning aan onze zijde zal zijn, zij het 

dan ook na- langen, harden strijd en ten 
koste van zoo heel, heel veel, dat niet 
gemist kon werden, — helaas, wij kunnen 
en mogen niet anders dan het hoofd 
buigen voor de ijzeren noodzakelijkheid. 

Dat Parijs een harden winter tegemoet 
gaat, is zeker; er was voorspeld — en 
wie gelooft niet gaarne aan zulke voor-
spellingen, — dat de strijd kort maar 
hevig zonde zijn, dat alles vé•Or Kerstmis 
tot rust zoude zijn gekomen, — het volk, 
dat misschien tegen beter weten in, lang 
aan die hoop heeft vastgehouden, begint 

zich nu af te vragen, hoe het gaan moet 
Als de levensmiddelen schaarscher worden. 
Wat brandstof betreft behoeven wijvoor-
loopig niet ongerust te zijn ; „men-zegt-, 
dat de voorraad voldoende is; — de 
militaire autoriteiten hebben die in beheer 

genomen CRI er wordt uitgedeeld naar 

ieders behoefte, zoodat rijken en armen 

gelijkelijk worden verzorgd, terwijl er geen 
opdrijving van prijzen kan plaats hebben.... 
Het klinkt alles ..heel mooi en ik hooit 
vurig dat alles gaan zal zooals men het 



FRANSES 
HAARDEN 

L 

ANTIEKE STOOKINRICHTINGEN 

3 

zich voorstelt .. .. Maar al zal er dan 
geen bepaald gebrek zijn, voor velen is 
de toekomst donker, en in 't bijzonder 
voor die bedrijven, die hoofdzakelijk -be-
staan voor en door de genoegens en de 
weelde der rijken. Of de groote maga-
zijnen van de Rue de la Pais de luiken 
ook al voor de ramen wegnemen, dat 
zegt niets, zoo lang de groote particuliere 
huizen gesloten blijven, •-•-• en zoolang 

de hotels: overvol zijn met gewonden in 
plaats van met genot zoekende reizigers, 
zoolang kan er van eenige. „industrie de 
luxé-  geen sprake zijn'. Wij zelve besteden 
een zeker bedrag voor onze winterkleeren, 
maar niet meer dan strikt noodzakelijk 
ia; en de Amerikanen, die anders om 
dezen tijd hier komen om hunne inkoopen 
te, doen, zijn er niet, — althans niet 
anders dan in dienst van het Roode Kruis 
of andere -philantropische instellingen: Aan 
genoegens in den gewonen zin van het 
woord denkt, niemand en ofschoon ons 
leven weder normaler verloopt dan in de 
eerste weken van den oorlog, toch hebben 
wij niet den minsten lust in alles wat 
„uitgaan-  heet. 

Zeker is dat hard voor alle mogelijke 
artisten op muziek- en tooneelgebied en 
't is nog veel harder voor al de arme 
„rnidinettes-, die voor geruimen'tijd buiten 
werk zullen zijn, — maar al die duizenden 
vrouwen, die thans rouw dragen, bekom-
meren zich niet om mode-beuzelarijen en 

- de anderen, zij, die nog niet door het 
leed van den oorlog werden getroffen, 
zij voelen te goed welk een jammerlijk 
contrast iedere „chic" naast deze alge-
meene treurkleeding zou maken — zij 
gaan eenvoudig en donker gekleed, —

wie kan zeggen, hoe spoedig ook voorn  
haar het sombere zwarte gewaad zal worden 
thuis gebracht . 

Maar afgezien van alle gevoels- en 
décorumkwesties is het geld bovendien 
noodig voor andere dingen dan voor 
uiterlijk vertoon. 

Doorloopend wordt . er warm on-Fr-
goed zoowel voor de soldaten als voor 
de armen gevraagd en het is lang niet 
gemakkelijk om groote hoeveelheden 
bij elkaar te krijgen; vooral aan dekens 
begint men gebrek te krijgen en ook 
wordt het moeielijk om -aan wol te komen. 
De winkels waar flanel en wol wordt 
verkocht, zijn zoowat de eenige waar 
het steeds vol is en die goede zaken 
maken, — want letterlijk iedereen breit, 
de vrouw uit het volk evengoed als die 
uit de' groote-, uit de tooneel-, uit de 
„halve" wereld. 

Het is een zeer eigenaardig trekje 
- in ons volk, dat wij meer van indivi-
dueele dan van vereenigde weldadigheid 
houden ; het is of wij voelen, dat er in 
het geven van mensch aan mensch meer 
sympathie • ligt dan in comitéwerk. 
Iedere vrouw, wiens man 'onder de 
wapenen is, heeft dan ook haar pakje 
wollen goed klaar — in vele gevallen 
met veel opoffering betaald — en haar 
groote zorg is nu hem dat te doen toe-
komen. Waar dat eenigszins mogelijk is, 
brengt zij het zelve ; en zeer dikwijls 
belast een der officieren er zich m,ede ; 
wanneer' die soms voor eenige uren te 
Parijs is, zorgt hij, dat de gezinnen 
zijner soldaten dat weten en hem kunnen 
vinden. Slechts als er geen andere 
weg overblijft, wordt het kostbare pakje 
aan de post toevertrouwd, want in deze 
dagen kan men die gerust met den naam 
van: „le Service des bions perdus" 
bestempelen. 

Deze persoonlijke gaven zijn, hoe 
goed bedoeld, natuurlijk niet voldoende 
om aan de groote algemeene behoefte 
te beantwoorden ; er is dan ook geluk-
kig zeer veel samenwerking. Iedereen 
is bezig en hoe meer wij in beweging 
zijn, des te beter voor onze zenuwen ! 
Zij, die over genoeg middelen beschikken, 
hebben eigen ambulances ingericht en 
ieder, die kan, is verpleegster — de rest 
breit, knipt en naait van 's morgens 
vroeg tot 's avonds -laat. 

Ik behoef u niet te zeggen, dat bij 
al dtzen arbeid ook zij niet ontbreken. 
die toekijken en entje], uitoefenen, en 
deze . . . hebben het 't drukst. . 

V. S. 

DIE HAGHESPELERS. 
Zijn Evenbeeld 

door Joeine A. Simons—Mees. 

Het was met een warm, feestelijk 
gevoel, dat we heden naar Verkade's 
intieme schouwburg zijn opgegaan., Er 
zou een oorspronkelijk werk worden 
opgevoerd, dat was al een verheuging, 
maar hoe werd deze nog vergroot door 
het feit, dak onze .first-class artiste, 
mevrouw Van der Horst—Van der Lugt 
Melsert, die wij ons ons tooneel zoo 
lang hebben gemist, daarin zou optreden. 

ik geloof niet, dat eenig buitenstaander 
beseffen kan, wat het voor een schrijver 
is, zijn eigen werk .vertolkt te zien, Iet 
werk, dat zoo volmaakt in zijn ver-
beelding heeft geleefd: hoe anders wordt 
het in de werkelijkheid; kleine vlekjes 
worden, schaduwen, ruwe kantjes nemen 
reusachtige afmetingen aan, de werkelijk-
heid vergrooft, wat in de verbeelding 
lief en zacht was. En daarom is • de 
vertolking, al is die dikwijls ook uit-
nemend, voor den schrijver zelf gewoonlijk 
een teleurstelling. 

Maar voor mevrouw Simons—Mees 
nu moet de opvoering van „Zijn Even-
beeld" geweest zijn hare tot werkelijkheid 
geworden .verbeelding. 

Het is niet genoeg, dat er met toe-
wijding wordt gewerkt, de macht, om 
de opgelegde taak te vervullen, moet er 
in.  de eerste plaats zijn, en die was hier 
bij alle medespelers aanwezig. Niet één 
rol, die slecht of ook maar middelmatig 
was bezet, het was een subliem geheel, 
alle eer aan Verkade, die de regie 
voerde, alle eer aan de spelers, die elk 
hun deel aan het welslagen bijdroegen. 

De inhoud van het tooneelspel, dat 
jaren geleden, 'ik-Tgeén in „Groot Ne-
derland", ..werd dpgenomen onder het 
ps. 1 N. A., 'en toen reeds door de 
fijne karakterteekening de aandacht trok, 
acht ik door de verschijning in boek-
vorm voldoende bekend, ik zal daarom 
met een kort overzicht volstaan. • 

Jeanne van Heerle, een ernstige, zeer 
waarheidlievende vrouw, is gehuwd met 
een poseur, een man. die, overborrelend 
van levenslust, het niet de waarheid zoo 
nauw niet neemt, graag verhalen fanta-
seert, waarvan hij altijd zelf de hoofd-
persoon is en die zich door de vrouwen 
laat aanbidden. De ontgoocheling kwam 
voor .Jeanne al een half jaar na haar 
huwelijk, toen zij haar man begon te 
doorzien. Ter wille van het kind bleef 
zij echter de desillusie dragen, totdat zij 
met schrik begon te begrijpen, hoe de 
jongen .geheel den aard van zijn vader had 
geërfd en er een genot in vond hem in 
alles na te volgen. 

Toen oordeelde Jeanne het noodig 
haar scheiding door te zetten, waarin haar 
man, die in dien tijd juist bizonden ge-
charmeerd was van een andere vrouw, 
onmiddellijk toestemde. In het jaar, dat 
aan de scheiding vooraf gaat, leert Jeanne 
een anderen man kennen, dien zij lief 
krijgt. „Hij is de eenige tegen wie Paul 
(haar zoontje) niet dkrft te liegen," zegt 
zij tegen Dora Portman, een vriendin uit 
haar kinderjaren. 

Met deze woorden accentueert de 
schrijfster heel duidelijk, wat deze man 
is in het leven van Jeanne, de eenige, 
die van haar kind een goed mensch kan 
maken. 

Als het. echter blijkt, dat deze trouwe 
vriend Dora Portman méér lief heeft dan 
haar, doet zij afstand van hem even 
heroisch, als zij er toe besluit weer met 
haar man te gaan samenwonen. Want 
Charles van Heerle, de gemakkelijke aan-
bidding van andere vrouwen moede, ge-
prikkeld door jeanse's tegenstand 'en 
koelheid, dreigt haar den jongen te ont-
nemen, als zij zijn eisch niet inwilligt 
en terwille van het kind, dat zij hoeden 
wil voor een dergelijk bestaan als de 
vader leidt, stemt Jeanne toe. • 

Mevrouw Van der Horst heeft heel 
de stille tragiek van deze vrouwenfiguur 
verbeeld, zoo zuiver en . gevoelig, als zij 
dat kan. Wat was zij nobel in hare 
uitingen van droefheid, verontwaardiging, 
toom, hoe fijn gaf zij de overgangen van 
verdriet in wanhoop, schrik en gelaten-
heid ; juist aan die kleine details, die zij 
zoo uitnemend verzorgt, toont mevrouw 
Van der Horst welk een precieuse mitste  

zij is. Het was een genot haar weer" 
aan het werk te zien. 

Haar partner, de heer Van der Lugt 
Melsert, speelde, neen, was Charles van 
Heette op en top. Zijn oppervlakkige 
teederheid voor het kind, zijn zelfver-
heerlijking, zijn optreden tegenover Dom 
Portman, waarbij hij zoo kostelijk den van 
zijn eigen charme abewusten man speelt, 
zijn nooit vergeten van het eigen ik, zelfs 
niet in de bewogen tooneelen met zijn 
vrouw, het was alles Magnifiek, ik weet 
geen acteur, die hem dat zou kunnen 
verbeteren. Tegen zijn grime heb ik alleen 
een kleine bedenking, zijn schoolmeesters-
baardje was volkomen in tegenspraak 
met zijn gepomadeerden kapperskop. De 
up-to-date Don Juan is clean shaven, 
heeft hoogstens een miniatuur Engelsch 
kneveltje, maar vooral geen Henri Quatre. 

Dora Portman werd verbeeld door 
Wilh. Duymaer van Twist. Ieder, die 
deze. actrice heeft zien spelen, weet welk 
een conscientieuse artiste zij is. „Het 
sprookje van de Wolf-  is daarvan geen 
gering voorbeeld en het is verkwikkend 
te zien met welk een toewijding zij zich 
geeft aan iedere rol, die haar wordt 
toevertrouwd, hetzij 't een hoofdrol, dan 
wel een rol is, die .slechts op 't tweede 
plan staat, zooals nu het geval was. 
Geheel in den geest der schrijfster heeft 
zij haar Dora Portman gespeeld, de wel 
seriense, maar au fond zoo behaagzieke 
vrouw. Voortreffelijk was haar zelfbewuste 
loopen, haar gemoedelijke wijze van 
spreken en zéér mooi, heteven neerknie-
len bij Jeanne, dis zij tot de ontdekking 
komt, wat de man, dien zij liefheeft, 
beteekent in het leven, van haar vriendin. 

En last not least de hoofdpersoon 
van het stuk, het evenbeeld van den 
vader, de kleine Paul van Heerle, hoe 
bloedwarm, frisch en levend heeft Annie 
van Ees ons,  dezen kleinen poseur gegeven, 
aanbiddelijk ia zijn pose, onweerstaanbaar 
lief in zijn natuurlijkheid. Heel goed was 
zijn move, als zijn vader hem op on-
waarheid en overdnjving betrapt en daarop 
zijn diep teleurgesteld „U bederft 
heelemaal mijn mooie verhaal." Uit-
nemend was het stoeien met den vader 
en het eerst ingehouden, maar later 
uitbundig lachen als hij zijn vader iemand 
parodieeren ziet ; heel ontroerend was zijn 
inslapen aan de borst van zijn moeder. 
Het was de beste creatie, die ik ooit 
van Annie van Ees heb gezien. Was 
het misschien door de algeheele ver-
momming, dat zij zich zoo durfde te geven? 

Een élite-avond, een genot voor ieder, 
die belang stelt in waarachtige kunst, 

Jacq. R. v. S. 

Andreas Hofer. 

Dit is, zooals altijd in de Familie-
Bioscoop, een met zorg gekozen film. 
Een geschiedkundig treurspel in 5 acten. 

In de 5e acte wordt het ZOO bekende 
lied „Zu Mantua in Banden" door een 
beroemden operazanger uit Zurich ge-
zongen. Met de kalme, duidelijke film-
beelden en de begeleiding van het versterkt  

orkest vormt dit een succesvol geheel. 
Sprekende van „Bioscoopkwaad" zal 

men een film als deze zeker buiten be-
schouwing moeten laten, daar zij leerrijk, 

'boeiend en toch niet prikkelend is, zooals 
vele bioscoop-drama's zijn. 

Vorm een goed.doel. 

Wij vragen de attentie onzer lezeressen 
voor de annonce in dit blad, waarin. ten 
bate van het Haagsche Steuncomité, de 
verloting van eene schilderij van Mevr. 
Aletta van Thol-Ruysch wordt aange-
kondigd. Wij hopen, dat de loten, die 
slechts 25 cent kosten, bij massa's ge-
nomen zullen worden. 

Hulpcomité voor het Duitsche Roodt Kruis, 

Onder hartelijke dankbetuiging voor alle 
bereidwillige giften, kan het hulpcomité 
voor het Duitsche Ronde Kruis.  in Den 
Haag mededeelen, dat de eerste oproe-
ping, welke de vorige week in ons blad 
is geschied, reeds mooie resultaten heeft 
opgéleverd. Door tusschenkomst van de 
gezamenlijke leden is sedert half October 
een bedrag van f 4787T Mrk. 386 
ingekomen. 

Bovendien kon nog eene flinke zen-
ding wollen en katoenen ondergoederen 
voor het gebruik in de- lazaretten in 
gereedheid gebracht worden. 

Ook thans is -de behoefte nog groot, 
en is er steeds veel noodig. Eventueele 
giften gelieve men te doen -toekomen 
aan Mevrouw Funcke, J. P. Coenstraat 
12. Zij zullen met grooten dank in ont-
vangst worden genomen. 

Een heldin. 

6 er wel grooter heldin denkbaar dan 
de moeder die; zelve zwaar ziek, haar 
kinderen wegzendt om te vluchten en 
zelve alleen achterblijft, om eenzaam den 
dood af te wachten? • 

We lezen van een Belgische vrouw, 
die drie dagen voor de komst van den 
vijand haar kindje kreeg. Toen het oor-
logsonheil naderde, riep ze haar oudste, 
een jongen van dertien jaar, bij zich en 
droeg hem op, de andere kinderen mee 
te nemen en met hen te probeeren of 
ze nog konden vluchten. Ook haar jongste, 
haar pas verworven schat, gaf ze hein 
mee en bleef zelf hulpeloos en alleen 
liggen. 

Ze kwamen goed en wel over de 
grens. De menschen hier begrepen zoo 
gauw niet, wat die kleine jongen toch zoo 
voorzichtig en behoedzaam meevoerde in 
dat bundeltje — totdat het uitgepakt werd 
en zij hef kleine wezentje aanschouwden, 

Volgens de berichten zou het kindje 
leven en het zelfs goed maken. 

Vader was in de vuurlinie — moeder 
in het bedreigde huisje. — Zouden de 
kleintjes al weezen zijn? 

BERICHT. 
Door overvloed van Copie waren wij genood-

zaakt dezen keer geen feuilleton te plaatsen. 
DE REDACTIE. 

Ten bate van het Haagsche Steuncomité. 
Verloting van een Schilderij in. Olieverf van Mevr. ALETTA VAN THOL—

BUYSCH, daartoe welwillend afgestaan door de schilderes. 

Het schilderij is te zien bij den Kunsthandel KLEYKAMP, Oranjestraat 9. 

Loten tegen 25 cent per stuk zijn aldaar te verkrijg., alsook bij verschillende 

Boekhandelaren. 
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Van H eijningen & Co. 
Laan van 11. 0. Indië - Tél. H. 5336 

prbs du Bezuidenhout. 

Robes, manteaux 0 Chapeaux 
flous demandons spérialement entre attention 

pour nos 

Costumes-Tailleur sur mesure 

Anijssuiker. Slemppobder 
(EIGEN BEREIDING).  

G. . R. VAN DER GRAAG & ZOON, 
DROGISTEN. — HOFLEVERANCIERS. 

GROENMARKT 27. - DEN HAAG. - TELEF. 2512. 

(geplOatst kapitaal 1 minivan gulden) 

's-Gravenhage, Laan van Meerderroorl 23. 
De gesloten leeningen hebben voornamelijk tot oaderpand oneer 

deelde nalatenschappen en hypothecaire grossen. Bij nalatenschappen 
wordt het eventueele risico, aan die soort van leeningen verbonden, 

door eene verzekering gedekt, terwijl bij grossen tot zekerheid 
strekt en hei onderpand én de aansprakelijkheid zoowel van den 
hypothecaire) schuldenaar als van den hypothecaire) schuldeischer. 

Jaarverslag en prospectus worden op aanvraag toegezonnde. 

MODERNE POSTICHES VOOR HET NIEUWE COIFFURE 

LOUIS ZELDENRIJST. 
Gediplomeerd DarneskaPper. 

PLEIN 16 TELEF. 5460. 
Nieuwe collectie ENGELSCHE HOEDEN. 

Familie-Pension 
1"e" RANG 

VAN ROOIJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

„Neerlands Koopkracht" 
Bureaux:, Anna Paulownastraat 76. 

Noordeinde 105. 

Telefoon 2413.  

WARMWATERZAKKEN 
WINDKUSSENS 

IJSBLAZEN 
HOSPITAALLINNEN 

Prinsegracht 14. —  Tel. 1958. 

Gesoigneerde Zalen en Salons voor het geven van 
Diners, Dejeuners, Bals, Banquets, etc. Ook worden 
dezelve geleverd buitenshuis met bijlevering van 

alle benoodigdheden. 

Zeer gezellige Salons voor besloten Dansclubs. 

DAMES, 
Voor de levering van 

Uwe tailormade 

Costuums, Mantels, Regen-
mantels, Ulsters, Rij- en 
Automobielkleeding 
bevelen wij ons beleefd aan. 

Engelsche en Schotsche 

Stoffen. 
MATIGE PRIJZEN. 

HOOGACHTEND, 

DIJCKHOFF & ZOON 
Veenestraat 4 en 6 

Groenmarkt 19 en 20 

Wed. G. STIIEITWOLF Maison BRAM M ER. 

Nieuwe Ulftsche Haard No. 21 
met dubbele circulatie. 

Pr. Hendrikstr. 53 

- Den Haag - 

Telef. 5204 : 

Hoog 70 cM., breed 64 cM: 
Warmtevermogen 150 M'. 

Prijs f 67.50. 

Na UI VIA & 24 Ilaiimstrak 

ATLAS 

DRUKKERIJ 

Mud" flerlith(n. 

/04 

N. V. Elmetrierie Drukkerij .De Atlas - a-Gravoulage. 

Middag- en Avondschoenen. 
Vraagt onzen Catalogus. 

ADVERTENTIEN. 

V7) 

Kon. Ver, Het Ned. Tooneel 
Zondag 8 November, 2 uur 

30e Voorstelling van 

GEKOCHT EN BETIALO, 
Mailneeprijzen. 

In het Theater Verkade 
Dinsdag 10 Nov., 8'  uur, 

FREULEKEIL 

DAMES! 
Overtollige haren kannen 

binnen 8 dagen voor goed en 
pijnloos verrijderd worden. Be-
handeling door beschoot:de Dame 
in gesloten wikt,. 

Br. N'. A 127 bureau v. d. blad. 

FAMILIE-BIOSCOOP 
Onder controle, 

PrIesestrut 40 - Telef. 7477. 
Vanaf 6 Nov, iederen middag 

en avond (behalve Vrijdagmid-
dag) opvoering van de Wereld 
Schlager, 

ANDREAS HOFER. 

Smaakvolle Collectie 

Dame Beige, 
Demoiselle d'Anvers di-

plomée, actuedement ici 
cause de la guerre, donne 
des lecons de toute sorte 
de broderie; Filet kaken, 
Dentelle Guipure, Milan Me- 
dicis, Venise, etc. Methode 
experimentée. Conditions 
moderées. Ecrire bureau du 
journal A 135. 

Yan Smok & ?lindaan, 
Afd. Dameskleeding 

genre „Tailleur", 

IIew chl 311, Telefoon 4214. 
Ons Wed; is schitterend en ge- 

niet de grootste recommandatie. 

Onze prijzen zijn beslist 

DE LAAGSTE. 

BAHLMANN & Cqt  
HOOGSTRAAT 35. 

Wij ontvingen nieuwe zendingen in 

Mantels, Mantelcostumes, 

Blouses en Ochtendjaponnen, 
tegen zeer voordeelige prijzen. 

PUF' Speciale afdeling Pellerijen.  

OBLIGATIES 
rn coupures ron (1000, 1500 en (100, 

tegen den koers van. 100/, 
worden verkrijgbaar gesteld door: 

DE VADERLANDSCHE BANK 
0 VOOR BELASTE WAARDEN 

Komedie in 3 bedrijven van 
H. C. J. ROELVINK. 
. — 

In den Koninkl. Schouwburg. 
Woensdag II November, 

. 8 uur, 

No. II v h. Abt. 

Gronte Stadslucht. 

serVi 

Opera kal Orgels de la Ilaye. 
oimancne 8 Novembre, 

No. 4 de ['abonnement. 

Reprisentation á prix reduits. 

LE TROUVÈRE. 

A. KOGELS & ZN. 
Prinsestr. 52-56 
TEL 2825 —.BEN HAAG 

Bureaux 7 , , h. Rideau e h. Geschiedkundig treurspel in 
5 afdeelingen.  

Lundi 9 Novembre, Versterk) Orkest 
Na. 12 de rabonnement ,,Homandja E„semble. 
M I G N O N. Het lied „Zu Mentua in Ban- 

den" wordt gezongen door een 
Debat Mme. Marie RIZZIN1. beroemden .0gera-zanger. 
Bureaus 7 , h. Rideau 1)) h. Gewone Matinee- en Avondprijzen. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstrot 18), 

Teleph. 8004. • — Scheveningsehe Veer 11. — den Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor het teekenen van 
- WAPENS EN SIONOORAMMEN. 

G. DRABBE 
SPUISTRAAT 6 

TELEFOON 1751. 

Aanstaanden Dinsdag en Woensdag, 
10 en 11 NOVEMBER 

DRIEMAANDELIJKSCHE 

LAPPENDAGEN. 
Groote voorraad Coupons in 

Japonstoffen, Flanel, Viyella's 
Witte Goederen, 

tegen zeer lage prijzen. 

Ter geruststelling deelèn wij den verbruikers onzer theesoorten mede, dat 
er noch van theenood, noch van prijsverhooging in de eerste tijden sprake 
kan zijn. 

R E. THUERÉ, 
Theehandel, UTRECHT. 

1 

rens
StrikeOut
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OE HAACSCHE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 7 November 1914. 

2e Blad. 

Iets over „onze nationale 
zangster bij uitnemendheid". 

Zoo noemt J. D. C. van Dokkum onze 
grootste liederencomPoniste Catharina van 
Rennen, aan wie hij in het maandblad 
Caecilia eenige bladzijden wijdt na haar 
herstel van een zware ziekte en operatie. 
We kunnen de verleiding niet weerstaan, 
er iets van na te vertellen en er uit aan te 
halen, vooral daar de kunstenares zelve 
immer zoo uiterst spaarzaam is met mede-
deelingen en bijzonderheden over zichzelf. 
Slechts éénaal stond ze een interview 
toe en wel aan Brusse; die er in de 
N. R. Ct. van vertelde (Mei 1910); véér 
en na dien tijd was zij er niet toe te be-
wegen, iets dergelijks te doen. 

Hoe interessant dus, iemand als van 
Dokkum, die de componiste gedurende 
vele jaren kent, te hooren vertellen van 
zijn herinneringen aan haar, van den 
vroolijken geest in haar muzikalen familie-
kring, van haar loopbaan als zangeres en 
componiste. 

Het voorrecht van iemand die niet, 
als een interviewer, plotseling voor een 
geheel vreemde persoonlijkheid staat en 

- die-persoonlijkheid voor zich zelf en zijn 
lezers moet opbouwen uit de vluchtigt 
indrukken van een min of meer opper-
vlakkig discours, is niet te onderschatten. 
Hij toch ziet niet enkel de persoonlijkheid 
onder de uit den aard der zaak eenzijdige 
belichting die zoo's oppervlakkige kennis-
making- meebrengt; doch kent uitervaring 
het gansche karakter met al zijn verschil-
lende trekken en zal dus een duidelijk en 
juist beeld kunnen geven van degene 
die hij schilderen wil. -- 

Het is van Dokkum, dunkt me, uit- 
stekend gelukt, want uit al zijn verhalen 
zien we duidelijk de pittige figuur van 
de kloeke, geestige vrouw naar voren 
treden, zooals ze ons op het podium tege-
moet komt en de groote menschen minstens 
evenzeer als de kleine, verrukt en laaft 
met haar „sprudelende" geestigheid en 
humor. En waarlijke teederheid en fijn-
gevoeligheid. Want hbe fijn en hoe een-
voudig-gevoelig kan ze haar klein audi-
torium er op attent maken, als zoon liedje 
gaat komen, dat hun luisteren nu anders 
moet zijn dan daarnet bij „Pop Topsy" 
of iets dergelijks. 

• We krijgen eerst een kijkje in het doen 
en laten van Catharina als kind. „In 1858,  
werd ze geboren als oudste dochter uit 
een welgesteld burgergezin. Haar vader, 
een bekende Utrechtsche figuur, die harts-
tochtelijk veel van muziek hield en tot 
dicht in de nabijheid van zijn zeventigste 
nog een krachtig aanvoerder was van het 
tenorenkoor der Utrechtsche Toonkunst-• 
afdeeling, gaf haar het eerste onderncht 
in pianospel. Bovenal echter hing het hart 
der componiste aan haar lieve moeder, 
die in haar naive geestigheid en gemoe-
delijkheid eenigszins deed denken aan 
Frau Aye, de moeder van Goethe. Haar 
liefde tot de muziek vond in dit gezin 
ruimschoots aanmoediging. Haar aanleg 
was trouwens zoo overwegend, dat de 
richting, die ze te volgen had, zich van-
zelf aanwees. Als kind was zij dol op 
draaiorgels, welke ze soms straten ver 
naliep, om haar lievelingsmelodie van buiten 
te leeren. Deze episode uit haar kinder-
jaren is naar het me schijnt, bewaard in 
dat geestige liedje van die twee kinderen, 
die voor het eerst naar school gaan „op 
den eersten dag van Mei" en 

Daarginder klinkt een orgel, 
Zij stappen precies op de maat. 

In de begeleiding van dit fijne dingske 
wordt telkens de orgeldreun gehoord." 

Haar uitingen bleven echter niet tot 
•• het muzikale beperkt, doch kwamen ook 

te vooLschijo in pennevruchten van haar 
hand. Met haar broer en zuster had ze 
een vereeniging opgericht „Tot bevor-
dering der vrijmoedigheid-. De -op te 
voeren stukken schreef zijzelf en voerde 
ze met haar vereeniging op voor den 
huiselijken kring. verrneerderd niet vrienden 
des huize. Terecht zegt v. D. dat 

bij deze seances de „vrijmoedigheid" 
blijkbaar uitstekend geoefend werd, want 
verlegenheid en onbeholpenheid . . 
c'est 11 non moindre défaut — iets wat 
allen, die deze bijiondere vrouw kennen, 
veel weten. 

Catherina ontving haar zang- en com-
positie-onderwijs yan Richard Hol en 
wel gelijktijdig met • onzen talentvollen 
joh. Wagermar, den componist van de 
onvergelijkelijke muziká/L parodie „de 
Schipbreuk". Twee zulke waarlijk hu-
moristische, levenslustigé talenten bij 
elkaar ,wat zal daar onder het 
ernstige werk door gelachen en geschertst 
zijn. Hoe veel gezonder en pittiger, 
stond dit zonnige tweetal jonge Utrechtsche 
componisten tegenover de toekomst dan 
de langgelokte, huilerige bleekneuzen,-die 
we thans als jeugdige genieen zien 
poseeren." 

Hoewel haar stem niet groot was 
en een tekort aan glans had, won zij 
steeds ieders sympathie door haar warme 
voordracht en haar buitengewone muzi-
kale intentie, En toen langzamerhand 
die bijzonder sprekende eigenschap van 
haar karakter ook naar voren trad in 
haar kunst, n.l. haar zeldzaam geestige 
voordracht, toen nam ze langzamerhand 
een geheel eigene plaats in. Wat een 
succes had ze bij gelegenheid- van -een 
feestconcert ter eere van Beets in 1884. 

Ze zong de drie liederen van Beets, 
die door Hol op muziek waren gezet, 

Catharina van Re... 

waaronder het bekende „Maartje ging 
met Kees uit hooien". Dit lied was 
C. v. R. „auf's Leib geschrieben" en 
ze zong het zoo kleurig en fleurig, dat 
heel Utrecht er den mond vol van had." 

En welke triomfen vierde ze niet bij 
de uitvoeringen van „de Schipbreuk", 
het werk dat Wagenaar in 1888 schreef 
voor de jolige „Shelfishclub" te Utrecht 
en waarvan hij de sopraanpartij schreef 
voor de „geestigste der Nederlandsche 
zangeressen." Wie heeft haar later ooit 
kunnen verbeteren of slechts evenaren 
in haar interpretatie van die partij? 

De schrijver komt nu op Catharina's 
composities, die bekoorlijke, frissche lie-
deren, die gemaakt schijnen in een oogen-
blikje van inspiratie, als „vluchtige reflex 
van een plotselingen inval" en die toch 
inderdaad zoo zijn gewikt en gewogen, 
zoo gepolijst tot het uiterste, omdat haar 
artistiek geweten niet kon dulden, 'dat 
er iets te voorschijn kwam, dat niet tot 
in cl; puntjes was verzorgd. 

Natuurlijk vond ook zij niet dadelijk 
de uitgevers, die haar naar waarde wisten 
te schatten. Daarvoor waren haar uitingen 
te natuurlijk, te weinig opgesmukt. Vooral 
voor dien tijd, toen het gezwollene, het 
gewichtige en gekunstelde hoogtij vierde. 

Maar onverlet trok ze door die moei-
lijkheden heen, haar eigen persoonlijkheid 
en dvertuiging geen geweld aandoende. 

Nu zijn haar bundels wijd en zijd ver-
breid, ieder kent ze, ieder zingt ze en 
geen uitgever, die nu meer chicanes zou 
maken, als zij hem iets van haar werken 
aanbood. Terecht zegt van Dokkum 
„Wat zou het een solide geldbelegging  
geweest zijn. indien de muziekhandelaars  
van Anno dazumahl eens wat grage,  

waren geweest in het aanvaarden harer 
uitgaven." 

En hoe weet zij dienelfden geest 
harer composities over te brengen op haar 
leerlingen 1 

Hoe komen ze allen onder hak: be-
konng en leven in de muzikale sfeer, die 
ze rond hen toovert. Het „Ronde boekje" 
Weet er van mee te praten, hoe ze de 1' 
kleine geestjes prikkelt, om zich in te 
spannen en zelf iets tot stand te brengen. 
Daarin teekent ze de best-geslaagde 
versjes op, die de kleintjes soms voor 

-kaar . moeten maken en die ze dan, tot 
verrukking der jeugdige auteurs, zelf op 
muziek zet. 

Wat zegt ge yan de eerlijke bekentenis 
van eene 

„Gaarne ga ik naar de lée 
Van C.atherina van Rennen" 
Maar een muzikaal dictee 

• Doe -ik niet graag mee:' 

Hoe kan het anders, of haar zang-
school in de Brigittenstraat moest bloeien. 

Het zijn er dan ook heel wat, die 
bij haar zingen hebben geleerd, zingen 
in de mooiste beteekenis van het woord. 
En wie eenmaal bij Catharina van Rennes 
heeft gezongen, vergeet dat nooit meer. 
Het -is daarom geen zeldzaamheid, dat 
de moeders, die in_ haar jeugd reeds 
van de toen nog zeer jonge kunstenares 
les kregen, de genegenheid voor de 
groote zangster op haar dochtertjes over-
dragen, door steeds haar bibliotheek met 
de nieuwe bundelsitn haar leermeesteres 
aan te vullen. 

De 'geestdrift, waarmee die moeders 
dan weer, aan het klavier gezeten, haar 
kinderen de kostelijke histories vertellen, 
of de heerlijke liedjes voorzingen, waar-
van ze vroeger zelf zoo hebben genoten, 
bewijst--dat Catharina van Rennes iets 
onuitroeibaars weet te zaaien met haar. 
kunst. 

Daarom zal het voor ieder een vreugde 
zijn te hooren, dat deze begaafde vrouw, 
thans geheel hersteld, zich weer onge-
stoord zal kunnen wijden aan haar kunst 
en haar werk. 

Voor onze Leestafel. 
Arms and the Man. 

(Vervolg). 

Het tweede bedrijf speelt in de lente, 
na dien winter vol oorlog. 

De tuin van de Petkoffs ligt in den 
milden morgenzonneschijn. 

Raina en haar moeder hebben het 
ontbijt buiten genuttigd en dit wordt, in 

- beider afwezigheid, opgeruimd door Louka 
en den knecht Nicola. 

Deze twee blijken verloofd, maar 
Louka is geen zeer onderworpen bruid. 
Ze geeft heftig af op de Petkolfs en 
wordt voortdurend kalm en streng, doch 
volslagen tevergeefs, door Nicola terecht 
gewezen. Zelfs in een dergelijk gesprek 
van dienstpersoneel onder elkaar over 
hun meesters, verloochent Shaw zijn kunst 
om pittige dialogen te maken, niet. 

Louka werpt Nicola met vlammende 
oogen voor de voeten „Je hebt de ziel 
van een dienaar I" En Nicola zegt dood-
kalm — „Ja — z66 alleen kan men 
succes van het dienen beleven." 

En daar komt majoor Petkofi onver-
wacht thuis I Wat een vreugde ! De vrede 
is geteekend — het leger wordt gedemo-
biliseerd. Cathanna snelt naar buiten in 
de armen van haar gemaal. Maar als ze 
de vredesvoorwaarden verneemt, is ze 
niets tevreden en geeft haar man een 
gedachten uitbrander, dat hij geen beteren 
heeft weten te bedingen. Het blijkt, dat 
die uitbrander niet heelemaal als een 
grapje door Shaw bedoeld is. 

Mevrouw Catharina heeft zich door 
haar levendigen en onverzettelijken geest 
veel invloed op haar man weten te ver-
werven en haar man is een persoon van 
invloed bij het leger en in den staat. 
Hij beklaagt zich heftig over zijn aan-
staanden schoonzoon, die aandringt op 
promotie • Ja. dan kan hij heele brigades 
verspillen inpisats regimenten." zucht 
Petkot die dus het „iznprolesaional-
bedrijf ook heeft herkend. Neen, denzulken 
als Sergius woedt slechts promotie .ver. 

•  

leend als de vrede duurzaam blijkt of — 
als ze uit dienst gaan. 

En daar komt Sergius zoowaar zelf, 
uitbundig en opgetogen begroet door 
Catharina. Shaw beschrijft hem als een 
schoones jongeling, wiens fnssche manne-
lijkheid getemperd wordt door een waas 
van Byronisme. 

Hamletiaansch blijkt , hij ook al aan-
gelegd, this deer Sergius. Wat ons van 
hem meevalt, is, dat hij zelf erkend, 
dat .  zijn cavaleriecharge een ontzettende 
stommiteit is geweest, . „het graf zijner 
militaire reputatie." Z66zeer meent hij 
deze woorden, dat hij zijn ontslag heeft 
ingediend, vol grootenschrik van Catharina. 
Petkofi blijft zeer kalm onder deze tijding. 

Als Raina zich na de natuurlijke en 
hartelijke begroetingen van vader en ver-
loofde, bij het gezelschap heeft gevoegd,-
blijkt niet oneigenaardig, dat degene, die 

_ Sergius o_vertingd_heeft,_dat hij beter-den-d, - - 
heen te gaan is een Zwitser, die als zin-
spreuk had : Krijgvoeren is een beroep, 
zooals ieder ander beroep. In het gesprek 
waart de geest van Raina's onverwachten 
bezoeker rond. De oude Petkofi geeft den 
Zwitser volmaakt 'gelijk. En Sergius roemt 
hem :. „Dat was pas een soldaat ! Een 
soldaat van top tot teen, tot in hart en 
Meren I" De Zwitser blijkt met Petkoff 
en Saranoff de onderhandelingen te heb-
ben gevoerd omtrent-het uitwisselen van 
krijgsgevangenen: „We waren als was 
in zijn handen," zucht Sergius. „Dat was 
pas een soldaat!" 

De toestand wordt pijnlijk, als Sergius 
het wonderbaarlijk avontuur des Zwitsers 
verhaalt: Deze gevlucht voor „die mooie 
cavaleriecharge van mij." - Gevlucht in 
de slaapkamer van een Bulgaarsche jonge 
dame van zeer goeden huize. 

•Raina staat zeer ontstemd op: zijn 
dat histories om in haar tegenwoordigheid 
te vertellen ? Sergius ziet zijne onkiesch-
beid, in, maakt duizend excuses. 

De verloofden blijven even alleen en 
onthalen elkaar op termen uit een eere-
dienst: Mijn held, mijn koning! Mijn 
geliefde, mijn heilige! 

Louka stoort hun gesprek. Raina zal 
' zich klaarmaken voor een wandeling. - 

Sergius wacht even op haar, buiten, waar 
Louka de sporen van het onthaal der 
nieuwaangekomenen wegruimt. En nu 
blijkt het wel duidelijk, dat er ook iets 
an Faust in Sergius schuilt : Zwei Sealen, 
ohnen, ach 1 in meiner Brust. 
Na de ettelijke seconden van den eere- 

•enst heeft hij een opkwikking van Louka 
noodig en als ze hem tevergeefs heeft 
trachten af te weren, zegt ze inschikkelijk : 

- ,,Ga dan tenminste zeil., staan, dat de freule 
ons niet ziet — die loert natuurlijk op 
ons." Het is, alsof Sergius door een 
muskiet gestoken wordt. Dit gezegde 

'toont hem opeens het onwaardige van 
zijn houding. Zelfs Raina, zijn heilige, 
sleept hij mee in 't slijk, sinds zijn houding 
aanleiding gaf tot dergelijke woorden in 
den mond van een meid ! 

Louka ziet, hoe erg hij zich 't geval 
aantrekt en troost hem : „U vrijt met mij 
achter freule Raina's rug en zij haalt 
streken uit achter den uwen!" En ze 
begint aan het verhaal van den vluchteling, 
nog zonder de aanduidingen, die Sergius 
alles zouden doen raden. Echter waar-
schuwt ze hem : „En als die terugkomt, 
trouwt ze hem en niet u!" 

Louka verdwijnt van 't tooneel. Raina 
komt, gekleed voor de wandeling, terug. 
Maar nu kan Sergius weer niet mee, want 
Catharina komt hem- roepen, dat hij zijn 
schoonvader behulpzaam zal zijn bij een 
laatste afwikkeling van militaire zaken. 

Hij is in de bibliotheek" zegt ze met 
den trots, waarmee de Petkoffs, ternauwer-

1 nood ontgroeid aan barbaarschheid, spre-
ken van dit vertrek, bewijs hunner cultuur. 

En ik kan op 't oogenblik geen goed bij 
hem doen!" 

De kwestie is namelijk, dat de oudè 
Petkofi drie regimenten naar Philippopel 
terug heeft te sturen en niet weet, hoe 
hij daarmee aan zal. Tegen de gewoonte 
van het echtpaar in, luistert de man 
niet naar zijn vrouw, en Sergius moet 
helpen. 

• Zoo blijven moeder en dochter even 
alleen en bekennen elkaar hun angst, dat 
het avontuur van den Zwitser ter sprake 
is gekomen. Rara& is woedend, dat de 
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Zwitser het rondverteld heeft. Thans pas 
bekent ze haar moeder, dat de Zwitser 
al in de kamer was, toen de officier die 
zoogenaarnd doorzocht. En vaderTetkoff 
heeft al naar zijn oude jas gevraagd. 

Koppig zegt Raina. dat Sergius voor 
haar part het avontuur van haar met den 
..chocoladen soldaat-  te weten mag komen. 
En net heeft ze de woorden geuit, of —
daar wordt de Zwitser aangediend, die 
de jas terug komt brengen. . 

Groote ontsteltenis. Nu volgt een 
toonel van verwarring, waarbij Cathanna 

en Raina den Zwitser plus de jas weg 
trachten te moffelen. — Tevergeefs. —

Sergius komt net terug. -- Doch de 
vrouwen treffen het — Sergius en Petkoff 
zijn veel te blij, 'dat de .  Zwitser, die 
peCfekte soldaat, daar is om hen te komen 
redden uit hun moeilijkheden roet de terug-

zending dier regimenten — dan dat ze 

omstandig naar het hoe en wat van zijn 
bezoek zouden vragen of zich rekenschap 

zouden geven van het gedraai en getol 
der vrouwen en van Raina's verschrikten 
uitroep: De chocoladen soldaat! 

Tot Catharina's wanhoop neemt Blunt-

schli — zoo blijkt de Zwitser te heeten -

zelfs de uitnoodiging van den ouden 
Petkoff aan om te blijven logeerera. —

Ze is bevreesd voor Bluntschli's invloed 
op Raina. dat is aan alles te merken. 

Het tweede bedrijf eindigt hier. 
Het laatste bedrijf vindt het gezelschap 

te samen in de „hm! bibliotheek'•. 
Bluntschli zit ijverig te pennen. Hij 

heeft vader Petkoff's hart gestolen door 
onmiddellijk te begrijpen, dat de Moeilijk-
heid met het terugzenden dier regimenten 
zit in de kwestie, hoe hen te voeden en 

te verplegen onderweg — „Dat 'sepas 
een soldaat steunt vader Petkoff verrukt, 
als Bluntschli onmiddellijk de omvangrijke 
taak ter hand heeft genomen van het 

schrijven der orders, noodig om alles goed.  
te doen gaan met die regimenten. —
Sergius heeft slechts te onderteelienén en 

ze te overhandigen aan de koeriers, die 

buiten wachten._ 
Bluntschli zegt „Geef ze den kerels 

nu maar, en zeg, dat je ze levend zal 
laten villen, als ze vijf minuten te laat 

op de plaats hunner bestemming durven 

te zijn." 
Dat is te veel voor Sergius' humanitaire 

gevoelens. Verontwaardigd zegt hij: 

,.Goed, ik zal 't zeggen en als er dan 

één kerel genoeg is, om me in mijn gezicht 

te spuwen, zal ik hem uit den dienst vrij-

koopen en hem een pensioen geven.-  Zoo 
gaat hij de kamer uit. Bluntschli vindt 't 
noodig om vertrouwelijk tot Petkoff te 
zeggen: „Toe majoor, kijk U eens, of 
hij geen domheden uithaalt." Echter 
schrikt Petkoff voor deze opdracht terug 
en stuurt Catharina naar de koeriers en 
hun lastgever „omdat ze banger van jou 
zijn dan van mij." 

Dat gelooft Catharina ook en stapt 
manhaftig weg, gevolgd door haar echt-
genoot. En Bluntschli barst los 'tegen 
Raina. 

„Wat een land! Ze maken kanonnen 
van kersenhout, en de officieren sturen 
hun vrouwen er op uit om de tucht te 
handhaven." 

Raina antwoordt hierop niet. De mi-
nuten, thans alleen met den gast, zijn te 
kostbaar om met ijdel gepraat te vullen. 
Ze gaat recht op haar doel af:  

„Wat ziet u er een boel voordeeliger 
uit, dan toen ik u 't laatste zag. Wat 
hebt u uitgevoerd?" 

„Ik heb me gewasschen, geborsteld, 
lekker geslapen en' goed gegeten. Meer 

„Bent u dien morgen gauw in veiligheid 
gekomen ?." 

„0 ja, dank u.- 
„ Waren ze boos op u, dat u voor 

Sergius weggeloopen was?" 
„Welneen — ze waren blij. Ze waren 

zelf ook allemaal weggeloopen.- 
„Het is een mooie historie geweest, 

lie ? Zoo van mij en mijn kamer, meen ik ?" 
„Een prachthistorie. Maar ik heb 't 

_maar aan een enkelen vriend verteld. Aan 
een boezemvriend." 

„Op wiens brisheidenheid u rekenen 

„Volmaakt.** 
...Hm ! Nu. die hiiiitemsriend heelt alles 

dan mijn vader en Sergius verteld, op 

dien dag, dat u de krijgsgevangenen uit-
wisselde... 

„O! neen! — maar dat 's toch niet 
waar? Dat meent u toch niet ?" 

„Zeker meen ik 't. Alleen weten ze 
niet, dat 't hier gebeurde. Als Sergius 
twist, zou hij met u duelleeren en u 
dooden.- 

„Alle menschen! vertel 't hem dan 
maar niet, hè?' 

Raina is boos om dien luchthartigen toon. 
Vol verwijt zegt ze: Begrijpt u niet, wat 
het voor. me is, hem z66 te bednegen? 
Ik wil zoo graag helemaal open zijn 
tegen Sergius. Mijn verhouding tot hem is 
't eenige werkelijk mooie en edele in 

mijn leven. Ik hoop, dat u dat kunt be-

grijpen.- 
Maar Bluntschli blijft sceptisch en on-

verschillig. Raina• windt zich hoe langer 

hoe meer op. Pathetisch beklaagt ze zich, 

dat ze gelogen heeft, gelogen tegen Sergius, 
en dat hij, voor wiep ze loog, en moet 

blijven liegen, haar offer niet eens waar-

deert. 
Feller wordt haar agitatie, al maar koud 

en kalm blijft Bluntschli. Dan zegt hij 

„Neem me niet kwalijk, freule. Ik moet 

u wel bewonderen, als ik u zoo zie in 

die nobele houding met die trillende stem, 

maar 't is me onmogelijk om één woord 

te gelooven van alles wat u zegt." 

Raina wendt alles aan, om Bluntschli 

van haar verontwaardiging te doordringen. 

Hier richt ze zich op haar stem trilt, ze 
doet als stikte ze in haar verontwaardiging 

over BluntschWs woorden. En als alles 

dan tevergeefs blijkt — zakt opeens haar 

heek houding, gaat ze kalm naast hem 

zitten en zegt vertrouwelijk en gemoedelijk: 

Hoe h t ie,k»33.1-zoo netjes doorzien?" 

Bluntschli is niet eens verwonderd. 

Daar is zijn antwoord al klaar. 
„Dat 's mijn instinct, freule. En mijn 

menschenkennis.- 
En Raina zegt bewonderend: „Weet 

u wel, dat u de eerste man bent die me 

niet au serieus neemt ?" 
Bluntschli verbetert: „U bedoelt, dat 

ik de eerste man ben, die u juist au 

serieus neemt.- 
Raina bezint -zich; Ja ik geloof dat 

ik dat meen." En opeens, verrukt, gaat 

ze voort: „Wat is 't vreemd voor me, 

om op deze manier met iemand te praten! 
Begrijp eens — ik heb 't altijd anders 

gedaan, u weet nu wel, met de nobele 

houding en de trillende stem. Ik deed 't 

al, toen ik nog een klein kind was tegen 

mijn kindermeid. Zij geloofde het. Ik doe 

zoo tegen mijn vader en moeder. Zij 

gelooven het. Ik doe zoo tegen Sergius. 

Hij gelooft het.- 
„ Ja hè — hij is zelf zoon beetje, zoo, 

is het niet ?" - 
Maar daar schrikt Raina van. 

„Zou u denken ? 
Bluntschli „U kent hem beter dan ik." 

Raina „0, als ik dal eens wist ! Zou 

hij? Als ik dal kon vermoeden! Maar 

och — wat komt 't er eigenlijk op aan! 
U hebt me nu doorgrond, u veracht me." 

Daar gaat Buntschli voor haar staan en 
zegt hartelijk: „Neen, lieve freule, neen; 
neen, neen, duizendmaal neen! Het hoort 
bij uw jeugd, bij uw bekoorlijkheid. Ik 
ben net als de rest — als uw kinder-
meid, uw vader en moeder. Als Sergius —
ik ben uw bewonderaar door dik en dun.•' 

Louka brengt een stapel brieven en 
telegrammen. Ze zijn meest voor den 
Zwitser, een post, wel van weken opge-
hoopt. 

De Zwitser opent een der telegrammen. 
Op zijn gezicht staat ontroering en ook 
teleurstelling te lezen. Zijn vader is dood 

.dat zal hem zeer storen in zijn plannen. 
Hij opent een der brieven en raakt in 
opgewondenheid en verwarring. „Goede 
Hemel," steunt hij. „Zeventig ! Twee 
honderd! Vier honderd! Vier duizend! 
Negen duizend zes honderd! Wat ter 
wereld moet ik daarmee aanvangen ?" 

Hij gunt zich den tijd niet, de ver-
wonderde Raina uit te leggen, wat dat 
alles • toch beteekent. Snel herstelt hij 
zich en verontschuldigt zich hij moet zoo 
spoedig mogelijk afreizen, zijn oppasser 
moet alles in orde brengen. Louka maakt 
tegen haar meenteres de opmerking, dat 
de Zwitser niet veel hart heeft, en geen 
woord voor zijn armen vader over had. 

Raina zegt bitter: „Verdriet I Wat .0u 

een man voor verdriet hebben, een man 
als hij, die jaren lang niets anders gedaan 
heeft dan menschen dood maken? Wat 
geeft hij er om? Wat geeft een soldaat . 
er om?" Ze gaat de kamer uit, om haar 
tranen te verbergen, na L2uka met een 
hooghartigen blik te hebben gestraft voor 
haar gezegde „Majoor Saranoff heeft 
ook gevoohtell, en die heeft—Meer dan 
genoeg hart en _gevoel overgehouden.- 

. Nu volgen twee prachtgesprekken, in 
den onvervalschten Shawschen trant, een 
tusschen Louka en Sergius, Sergius die 
zijn vrijerij' met Lanka hervatten wil. 
Louka waarschuwt hem weer voor den 
Zwitser, en weet Sergius tot wanhoop 
te brengen door hem er op te wijzen 
dat, als hij, Sergius, vrijt achter Raina's 
rug, 't even mogelijk is, dat Raina 't 
doet achter' den zijnen. En Sergius, diep 
geschokt, wil zichzelf straffen voor zijn 
gewetenloosheid. Hij belooft Louka, dat, 
als zijn -handen haar weer durven aan-
tikken. zij zijn verloofde zal zijn. 

Als Sergius alleen is, komt Bluntschli 
binnen. Z66 verdiept is deze in zijn 
eigen zak'en, dat hij de starre koelheid 
van Sergius niet opmerkt. Deze begint 
dan plechtig : 

„Kapitein Bluntschli." 

„U hebt me bedrogen. U bent mijn 
medeminnaar. Ik duld geen medeminnaar. 
Vanavond om zes uur zal ik aan den 
Klissaura-weg zijn, te paard, met mijn 
sabel. Begrijpt u me?" 

Doodkalm zegt Bluntschli „0, dank 
u. Dat is htilk voorstel van een cavalerist. 
Ik ben artillerist, en ik heb de keuze van 
de wapens. Als ik kom vanavond, kies 
ik een machinegeweer. En ditmaal zal er 
geen abuis in 't spel zijn met de patronen.- 

Sergius wordt rood van toom. „Pas 
op, meneer. Hier in Bulgarije zijn we 
niet gewend grapjes te maken met uit-
noodigingen van de soort als ik u daar 
deed." 

Nu wordt Bluntschli warm. „Poe! 
Praat me niet van Bulgarije. Jullie weet 
nog niet, wat vechten is. Maar ga je 
gang. Breng je sabel mee. Ik zal er zijn." 

„Goed zoo, Zwitser. „Zal ik u mijn 
beste paard leenen r• 

„Loop naar de maan met je paard' I 
Maar toch wel bedankt, beste jongen. 
Ik zal te voet vechten. Te paard is me 
te gevaarlijk — ik wou je liever niet 
dooden, als ik 't laten kan." 

Raina stort naar binnen. Ze heeft alles' 
gehoord. Ze wil de oorzaak weten van 
dit alles.. 

Bluntschli zegt ;,Ik weet 't heusch niet 
Hij heeft 't me niet verteld. Het zou beter 
zijn, als u u er buiten hield, beste freule. 
Er zal niets bijzonders gebeuren — ik heb 
menige les in sabelschermen gegeven. Hij 
zal niet in staat zijn me te raken, en ik zal 
hem geen zeer do-en. 't Spaart ons uitleg-
gingen. Morgen ga ik naar huis, en u zult 
nooit meer iets van me zien of hoores. 
U en hij zullen 't dan weer samen in orde 
brengen en een gelukkig leven tegemoet 
gaan." 

Sergius verwijt Bluntschli, dat hij gunsten 
ván Raina heeft ontvangen. En Bluntschli 
barst los „Wat een nonsens! Ze weet 
niet eens, of ik getrouwd ben of niet," 

„0", kreet Raina „Bénti u?" 
Dan legt Bluntschli zijn ontmoeting met 

Raina uit en zuivert haar van allen blaam. 
Maar in 't verdere gesprek blijkt, dat Sergius 
de historie omtrent Raina van Louka heeft 
vernomen, en nu is Raina buiten zichzelf 
van woede. 

„Zie den god, dien ik aanbeden heb 
roept ze sarrend uit. 

Sergius weigert thans het duel met 
Blumentschli en niet alleen, omdat die 
historie met Raina niets ten haren nadeele 
beduidt. Hij wil niet vechten met den 
kouden Bluntschli. „Om te vechten zijn er 
twee mannen noodig.., zegt hij. Twee 
echte kerels, twee mnnnen met een hart in 
hun lik, met heet bloed, met eergevoel. 
Ik zou net ZOO min met u kunnen 
vechten, als dat ik een leelijke vrouw 
zou kunnen liefhebben. U hebt geen 
magnetisme, u bent geen man, u bent 
geen man, u bent een machine." 

En Bluntschli, gedwee „Zeer waar,. 
zeer waar. Zoo ben ik altijd geweest. 
Het spijt me zeer. Ik ben een soldaat 
van beroep, ik vecht als er te vechten valt. 

 

en ik ben blij, dat ik uit kan scheiden, 
als er niets meer te vechten is. U bent 
een amateur in 't vechten; u denkt, dat 
véchten een pretje is." 

Enfin, ze praten kort, ze praten lang. 
Sergius en Raina verbreken hun verloving, 
Sergius, in een bui 'van eerlijk — willen 
zijn, beweert Louka te hebben gekozen 
als bruid. Louka herhaalt nu luide en 
openlijk, dat Raina op den Zwitser ver-
liefd is. 

Vader en moeder Petkoff zijn op 't 
lawaai aangekomen en kunnen hun oogen 
nauwelijks gelooven. Als Louka haar be-
schuldiging herhaalt, gelooft Bluntschli 
zijn ooren niet. En hij spreekt vol vuur 
tot de verbijsterde Petkoffs : • 

„0, meneer, mevrouw wat een onzin!  
De lieve jonge dame heeft alleen maat 
mijn leven gered — niets anders. Ze 
geeft geen sikkepit oni me. Om 's Hemels-
wille, kijk toch eens naar de jonge dame 
en kijk naar mij. Zij, rijk, jong, mooi, 
haar hoofd vol van sprookjesprinsen en 
edele naturen en cavaleriecharges en Joost 
mag weten wat nog meer I Ik — een dood-
gewone Zwitsersche soldaat, die na vijftien 
jaren gevochten te hebben, nauwelijks 
meer weet, wat een behoorlijk leven is —
een zwerver, een man, die al zijn kansen 
in het leven heeft bedorven door een 
onverbeterlijken romantischen aanleg." 

Sergius vliegt op. De Zwitser heeft 
dus toch eer aan hèm verwanten ziel. 
Hij moet de merkwaardige woorden nog 
eens herhalen. 

Het eind van het lied is, dat Bluntschli 
ten aanhoore van allen aanzoek doet om 
Raina s hand. Doch dan moet hij verslag 
afleggen van zijn bezittingen. Want denk 
eens aan: Sergius had twintig paarden. 

„Poe!" zegt Bluntschli:- „Twintig 
paarden! Dat 's net een circus. Ik heb 
er tweehonderd. Hoeveel rijtuigen heb je? 

„Drie," antwoordt Sergius. 
„Ik heb er zeventig. Hoeveel tafel-

lakens heb je?" 
„Wat duivel zou ik dat weten?" 

antwoordt Sergius. 
„Heb je er soms vierduizend ?" vraagt 

Bluntschli. 
„Welneen 
„Ik heb ze,-  verzekert Bluntschli. En 

thans overweldigt hij de aanwezenden 
met het opsommen van den iventaris der 
nagelaten goederen zijns vaders, den 
grooten Zwitserschen hotelhouder.  

Petkoff vraagt vol ontzag „Bent u 
dan de Keizer van Zwitserland ?" 

De verlooving wordt gesloten. 
De verloofden drukken elkaar de hand. 

Dan kijkt Bluntschli op zijn horloge en 
zegt zakelijk: 

„Het wordt mijn tijd, majoor u hebt 
u van de zaak met deze regimenten zoo 
goed gekweten, dat ze u wel zullen vragen 
u te belasten met de terugzending van 
eenige regimenten van de Teemsk-divisie 
Stuur ze dan naar huis over Lom Palanka, 
Saranoff ; trouw nu niet, v66r ik terug 
ben. Ik zal weer hier zijn aanstaanden 
Dinsdag over veerten dagen, 's avonds vijf 
uur, Dames — goeden avond." 

Hij maakt voor het bede gezelschap 
een militaire buiging en gaat heen. Sergius 
geeft uiting aan aller gevoelens door hem 
na te geven:  

„Wat een man ! *at een man !" 

NANNIE VAN WEHL. 

P.S. Ja, zou ik nu al eenige aan-
hangsters hebben verworven op 't punt 
van tooneelatukken lezen? 

 

 

 

 

 

 

Uitredding. _ 
Willy wordt uitgestuurd om een dub-

beltje ammoniak. Het fleschje krijgt 
hij mee. 

Natuurlijk vergeet hij onderweg den 
moeielijken' naam, maar hij weet zich 
te redden. 

„Mag ik alsjeblieft een dubbeltje van 
waar dit fleschje naar ruikt?" 

Overpeinzing: 

Duitsch soldaat in Frankrijk „Als ik 
dat nou zoo 'zie, dan moet Frankrijk 
vroeger bepaald toch Duitsch geweest 
zijn. Waar karma anders al die Duitsche 
woorden vandaan als: café. restaurant. 
penen. - bureau erin. (Fl. BI.) 
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Van Vrouwen. 
Jus Suffragii van Oktober toont zich 

op de hoogte van de ware wereld-
stemming, die alle bewuste vrouwen 
omvatten moet het doet zijn uiterste 
best om internationaal te blijven en met 
wijde armen te omvangen het denken 
en voelen aller vrouwen. 

Daarom begint het blad, dat in Engeland 
uitkomt, ook verontschuldigingen aan te 
bieden dat — door krachten boven zijn 
macht — de inhoud meer weergeeft de 
stemming in Engeland en de met dat 
land verbonden oorlogvoerenden, dan van 
de neutrale landen, en vooral van de 
oorlogvoerenden ter andere zijde. 

Neutrale landen worden verzocht toch 
hun best te doen artikelen te blijven 
leveren en ze te verzenden, ondanks 
moeielijke verbindingen ; hen wordt 
bovenal op het hart gedrukt de tusschen-
schakel te vormen met Duitschland en 
Oostenrijk, en te zorgen dat ook de 
stem dier vrouwen in ons „eirond'.  tijd-
schrift wordt gehoord. 

„Vrouwen uit deze laatste landen, 
wiep ons aller verzamelblad toch nog 
bereiken mocht in deze tijden, wijt het 
ontbreken van berichten uit uw landen 
aan niets anders, dan aan de onmogelijk-
heid om berichten te verkrijgen." 

Het schijnt — heet 't verder — dat 
Duitsche vrouwen, die vriendelijk waren 
voor Fransche en Russische gevangenen, 

--N-daarvoor door hun landgenooten zijn 
berispt. „Maar vrouwen van alle landen 
kunnen door zulke vriendelijkheid voor 

de zonen van andere vrouwen de bitter-
heid over en weer zoo heerlijk verzoeten.- 

Taktvol ! geen kritiek! maar het voor-
beeld dier vrouwen, die zondigden, 
aanhalen als navolgingswaardig voor alle! 

Engelsche vrouwen, die in groot aantal 

FEUILLETON. 
37) 

VROUWENREGEERING. 
Nur het Duitach van 

A. OSKAR KLAUSZMANN. 

(Nadruk verbod.). 

Veertiende hoofdstuk. 

Een triestige, mistige Novemberdag I 
De ijle nevel hulde alles in een 

vochtig waas en het geheele landschap 
--bood een grijzen aanblik. De mooie 

dagen waren nu voorgoed voorbij. 
Werner was thuisgekomen, had gegeten 

en was daarna de couranten gaan lezen. 
Het gelukte hem echter niet, eenige 

zinnen achter elkaar goed in zich op te 
nemen. Hij las halve kolommen zonder 
eigenlijk te begrijpen wat hij las. Hij 

• wierp de courant neet en begon de 
kamer op en neer te loopen. 

Hij was ontevreden op zichzelf. Hij 
had de demonstratie tegen Don achter-
wege moeten laten. Hij had zich on-
beleefd gedragen en daar was geen enkele 
verontschuldiging voor. Zeker, ze had 
hem beledigd en gekwetst, maar ze was 
een dame en hij mocht dus tegenover  

in September, van uit Duitschland terug-
keerden naar Engeland, verklaren des-
gevraagd algemeen, dat zij vriendelijk 
en beleefd behandeld zijn, en geen enkele 
klacht is ingekomen. 

De inzameling 'van het Internationaal 
Cdniité voor Hulp aan Vrouwen toont 
dat Engelsche vrouwen niet achterstaan 
bij anderen om Duitsche vrouwen te 
hefpen ; bij zeer vele giften staat speciaal 
vermeld, dat ze bestemd zijn juist voor hen. 

Voelt u het zachte tasten en weven 
der vrouwenhanden tusschen de zoo 
moedwillig losgerukte draden? 

Verscheidene corpsen van Engelsche 
vrouwelijke hospitaal-leidsters — artsen, 
pleegzusters, kooksters,uolkerr — zijn 
werkzaam ter verpleging van gewonden 
aller oorlogvoerenden in Antwerpen, in 
Parijs, in Brussel, in Servië, waar ze 
hóágnoodig zijn; ook is zulk een hos-
pitaal opgericht in Frankrijk om niet-

--eechtende zieken te helpen, daar bijna 
alle beschikbare artsen voor gewonden 
noodig zijn. 

In New-York zal een permanente organi-
satie vanvrouwenworden opgericht „Tegen 
den_Oorlog", ook „Tegen den Gewapen-
den Vrede". Een groot beroep zal gedaan 
worden op de het stemrecht bezittende 
vrouwen, om in hun Parlementen te pro-
testeeren tegen den oorlog. 

Tegelijkertijd zal het verband worden 
aangewezen tusschen de politieke mach-
teloosheid van de vrouwen juist in de 
oorlogvoerende Staten en de ,algemeen 
vrouwenbehoefte aan vrede. 

Anna Polak maakt zich tot tolk van 
die velen, in wie de noodzakelijkheid 
van verandering heftig gaat leven, door 
alweer te eischen voor den vervolges  

„Ontneming van het recht van oorlog 
en vrede aan de Gouvernementen, om 
het te brengen in de Parlementen." 

„Opheffing van het geheim der diplo-
matieke onderhandelingen om hen te 
brengen in de sfeer van de openbare 
behandeling." 

haar geen kwaad met kwaad vergelden. 
Hij had haar hand gerust kunnen aan-
nemen, hij had die niet vriendschap-
pelijk behoeven te schudden of ver-
trouwelijk te drukken. 

Maar hij was verontwaardigd geweest 
over haar grilligheid. Nu op eens weer 
zoo beminnelijk tegen hem te zijn! Hij 
kwam zichzelf voor als een schoothondje, 
dat men eerst tuchtigt en dan weer 
klontjes geeft. Neen, hier zou hij onmo-
gelijk kunnen blijven; al beloofde men 
hem gouden bergen, dan nog zou hij 
weggaan. Je, als hij kans had gehad op 
dat groote geluk, als er vooruitzicht ge-
weest was, dat hij Dora's hand had 
kunnen verwerven, dan zou hij misschien 
gezwicht zijn. 

De telefoon belde. Het was de 
Justinus-mijn. Opzichter Oswald was aan 
de telefoon. 

„Mijnheer Spalding, er is een door- 
braak.-   ' 

Waar?" 
„In den dwarsgang, mijnheer. Het 

moet een geweldige massa zijn, dunne 
vloeistof. Het heeft zich door de inge-
storte wand een weg gebaand naar de 
benedenste gangen." 

„Waar is opzichter Maudlick 7"  
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Wie zou, als bewuste nieuwe menschen, 
die wenschen niet deden? Al zijn het 
er mij nog niet genoeg om ons in staat 
te stellen het monster „Oorlog-  in stalen 
pennen vast te leggen. 

Anna Polak meent, dat het geëigende 
lichaam om de door haar genoemde 
wenschen tot de regeeringen te brengen 
zal zijn de Interparlementaire Unie. En 
zij hoopt, dat het volgend Internationaal 
Congres voor Vrouwenkiesrecht een 
daarop slaande motie aan zal nemen; en 
het die Unie zal aanbieden, terwijl nu 
reeds de landelijke Veitkenigingen voor 
Vrouwenkiesrecht zullen worden uitge-
noodigd voor deze denkbeelden propa-
ganda te maken. 

De Ver. voor Vrouwenkiesrecht in 
Nederland schijnt die taak reeds op zich 
te willen nemen ; zij verzamelt n.l. reeds 
een reeks van sprekers en spreeksters, 
die zullen gaan behandelen „de Vrouw 
en de Vrede". 

Konden we maar evenveel vertrouwen 
hebben in de Interparlementaire Unie, 
die ons de officieele wereld moet binnen 
loodsen ! Maar haar totaal gebrek aan 
kraelat in deze tijden — aangetoond o. m. 
in een kritiek 'van het toch zoo gematigde 
orgaan van den Bond „Vrede door Recht-
- doet mij wel verlangend omzien naar 
een corporatie met sterker ruggegraat en 
meer durf. 

Een mooi stuk, overgenomen uit de 
„Woman Voter-, met dezen hartstochte-
lijken uitroep 

„Vrouwen, wilt gij ook aldus het Chris-
tendom bespotten? Wilt ge ook de zegen 
van God vragen op de werken des duivels ? 
Wilt gij ook de lust naar bloed in uw 
hart doen rijzen, of uitroepen „Goed of 
kwaad .. . . mijn vaderland." 

Van Moltke (de oude, beroemde) zei 
eens „Oorlog is heilig, een goddelijke 
instelling, één van de heilige wetten der 
wereld. Hij houdt alle groote en nobele 
gevoelens der menschheid Op : eer, belange-
loosheid, deugd, moed; in één woord:  

„Die is beneden met ongeveer honderd 
man.'• 

„Waar zijn de andere arbeiders?" 
„Die komen net boven. Het schijnt 

heel erg te zijn, mijnheer Spalding.- • 
„Ik kom onmiddellijk." 
Doorbraak in de dwarsgang, waar-

schijnlijk op de plaats, waar de tempe-
ratuur eengen tijd geleden zoo laag was! 

„Drijfsteen-  noemt men M het westelijke 
industriedistrict het brijachtig mengsel van 
zand en klei met water; dat dik- of dun-
vloeiend zich op sommige plaatsen sedert 
onheugelijke tijden tusschen het gesteente 
bevindt. Worden deze plaatsen aange-
boord, bijvoorbeeld door gangen, zoodat 
de afsluitende steenmassa's geen voldoen-
den weerstand kunnen bieden, dan breekt 

• de brijachtige zelfstandigheid door, vreeve-
lijke gevaren veroorzakend voor de mijn 
zoowel als voor 'de arbeiders. • 

Werner riep van uit het venster naar 
den chauffeur, die eindelijk zijn roepen 
hoorde en beval hem, dadelijk met de 
auto voor te komen. Hij belde nog vlug 
geheimraad Kersten op, om hem het on- 
geluk mee te deden. . 

Eenige minuten later joeg Werner, zoo 
snel de auto rijden kon, naar de Justinus 
mijn. 
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rib° te letters worden naar plaatsruimte 
berekend. Bij abonnement belangrijke korting 

hij houdt de menschheid er van terug om 
in het vreeselijkste materialisme te vallen." 
Guy de Maupassant antwoordde aldus: 
„Juist:. honderdduizenden menschen (ml. 
in 1870) in kudden bijéén te brengen, 

. hen te doen _kopen dag en nacht, zonder 
rust, zonder gedachte, zonder bewustheid ; 
rdetsidleeren, niets te lezen, voor niemand 
nut zijn; samenscholen in vuil, leven als 
beesten in een voortdureide  onbewust-
heid ; steden vernietigen, dorpen verbran-
den, naties verwoesten; ten slotte een 
andere kudde van menschenvleesch ont-
moeten, je zelf er op gooien, meren van 
bloed, bergen van vleesch, stukken van 
lichamen gewenteld in modder, je armen 
weg, je beenen weg, je hersens kapot .... 
zonder voordeel voor iemand, terwijl je 
eigen ouders, vrouw, kinderen omkomen 
van honger  is het dat wat je moet 
doen om niet in het „vreeselijkst materia-
lisme'.  te verzinken ?" 

Een zelfde tegenstelling in denken en 
voelen die we ook nu weer hooren op-
klinken tusschen een Gerhard Hauptmann 
ter eene, en een Romain Rollend ter 
anderen zijde; tusschen de Universiteit 

- van 'Bonn, die den uitvinder der 42 cM. 
kanonnen tot Dr. honoris causa benoemt, 
en Maurice Maeterlinck, die het lidmaat-
schap van de Academie te Parijs weigert, 
omdat hij -daarvoor Franschman worden 
moet, en een Belg in deze tijden alleen 
maar elg wil zijn. 

He stuk in de Women Voter besluit 
aldus: „Vrouwen, het succes van één 
land beteekent de nederlaag van een ander. 
En „succes" geeft aan, dat de ééne natie 
meer mannen gemoord heeft dan de ander. 
Engelsehe Vrouwen, doet het u niets wan-
neer de Duitschers duizend man verloren 
hebben? Zijt gij opgewonden van vreugd 
over zóia'n feit ! Weet ge niet, dat Duitsche 
moeders dan schreien en handenwringen? 
Lastert ge mee door God's zegen te 
vragen op dien doodstrijd ?Moeten vrouwen 
niet de redsters der naties worden door 

le weigeren haar bloed en vleesch te geven 

Bij de mijn heerschee een groote Ver-

warring. Men was totaal het hoofd kwijt. 
Ongeveer tweehonderd man van de arbei-
ders was juist boven gekomen en met 
doodsbleeke gezichten 'stonden ze bij de 

cantine, wel begrijpend, dat men hun 

diensten weer spoedig zou behoeven, om 

de door het water afgesneden kameraden 

te redden. Van de hoogere beambten 

vond Werner alleen Oswald aanwezig. 

Hij-gaf bevel, de beambten van de nacht-

groep te wekken en dadelijk te doen 

komen. Telefonisch gaf hij een dergelijk 

bevel aan beambten en arbeiders der 
Kleophas-mijn en gaf bovendien last, van 
daar uit door den dwarsgang te beproeven, 
de kameraden te bereiken. 

Doch hij kreeg ten antwoord „De 
dwarsgang is geheel versperd door het 

water. Voor de Kleophasmijn is geen 

gevaar; we maker. dammen. Hulp-
brigade gaat onmiddellijk op weg.- 

Werner probeerde de mannen, die hit 

de mijn gekomen waren, te ondervragen. 

om  zich eenigermate den toestand daar 

te. kunnen voorstellen. Doch de meesten 
hunner hadden een zoo he, igen schok 

gekregen, dat ze bijna niets konden 

uitbrengen. Slechts zooveel wisten re, 

plotseling hadden ze een . ruischen .en 

rens
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als kanonnenvoer, en moeten zij niet in 
die weigering alleen zien de ware eer en 
dé ware vaderlandsliefde, de broeder- en 
zusterschap der menschen? Laat dan de 
kreet van uw hart zijn „Mijn land moet 
het goede „willen.' en „doen'', niet door 
machtsgebruik maar door liefde ook voor 
den buurman." 

Wijze woorden! Wat zullen we ze 
weer eenvoudig-waar vinden, als de 
wereld niet meer op haar kop staat ; als het 
Europeesch -dilirium'-heeft uitgeraasd 

Hulde dat Engelsche vrouwen nu 
mis schrijven willen. 

Een Plan. 

Een van de zeer vele, maar het ver-
dient overdenking om zijn ernst en 
psychologisch inzicht. . 

Het is Rosika Schwimmer die het 
heeft uitgedacht en het opdraagt aan 
„alle mannen en vrouwen en organisaties 
die het listernatiornale bloedbad willen 
stelpen op het eerst-mogelijke oogenblik". 

„Eens mam toch de oorlog door 
bemiddeling tot een eind komen, laten 
we daarom niet wachten, maar handelen. 
President Wilson heeft zich al gehaast 
zijn bemiddeling aan te bieden bij het 
begin van den oorlog en eindigde zijn 
aanbod met, nmaar indien ge het nu niet 
wenscht, doe mij weten wanneer -de tijd 
daar is." 

Dit beteekent, dat de één of ander 
van de oorlogvoerende naties wordt 
verwacht bemiddeling in te roepen. In 
de termen van het oorlog-woordenboek 
wil dit zeggen, dat die natie dan aan 
het eind van al zijn hulpbronnen zou 
gekomen zijn. 

Daar alle oorlogvoerende natie? be-
sloten zijn „te overwinnen of te sterven 
tot den laatsten - man" is dus wachten 
op hun roep om bemiddeling gelijk aan 
wachters op de volkomen vernietiging 
van een van hen. 

In deze crisis — die meer heeft van 
een totale wereld-inzinking dan van een 
gewonen oorlog — is het niet meer ge-
oorloofd af te wachten „tot het juiste 
oogenblik van bemiddeling zich auto-
matisch voordoet" —, hier moeten wij 
dat oogenblik verhaasten. We moeten 
zoornel levens als we kunnen redden 
uit de slachting. 

Daarom stellen wij het volgende voor: 
Dat President Wilson, zonder op een 

uitnoodiging te wachten, zelf dadelijk 
naar Europa zal komen, of een van zijn 
plaatsvervangers zal zenden, b.v. Mr. 
Bryan of oud-president Taft. 

Laat hen te zamen roepen de Regee-
rings-Afgevaardigden der volstrekt neutrale 
landen. De gebruikelijke „diplómatie-
mag hier niet tusschen komen, want wij 
zoeken den besten, kortsten en snelsten 
weg om te slagen. Wij mogen den 
toestand niet laten verwikkelen door 
nationale gevoeligheden en afgunst. 

Dit Comité moet in Noorwegen ver-
gaderen. (Den Haag b.v. is ie dicht 
bij het oorlogsveld). 

bruisen gehoord en een kouden wind of 
tocht gevoeld ; daarna werd er geroepen : 
„Doorbraak, doorbraak" en hals over 
kop waren ze allen naar de schacht 
gevlogen om naar boven te komen, daar 
ze vreesden anders door de massa's 
drijfsteen afgesneden te worden. Dit 
stond vast met het laagste gedeelte 
der mijn was er geen verbinding meer; 
daarheen was de massa met volle 
vaart gestroomd. 

„We moeten naar beneden. Degenen, 
die met me meegaan, voortreden t" riep 
Werner. 

Allen traden naar voren, allen, zelfs 
diegenen. die van schrik en opwinding 
bijna niet vast op hun beenex konden 
staan.".Werner zocht er die lieden uit, 
die •hem te zenuwachtig voorkwamen 
en beval de anderen, zich gereed te maken 
Voor een afdaling. Hijzelf trok ook snel 
zijn 'mijnkleeding aan. 

In den looppas kwam een colonne 
wan honderd man van de Kleophasmijn 
aan en Werner nam ook van hen eenigen 
mee. De overigen moesten als reserve 
blijven wachten. Voorloopig konden ze 
hem niet helpen, omdat ze den weg in 

• de Justinus-mijn niet kenden. 
Werner had met alleen aan de redding  

Dit Internationaal Comité moet iederen 
dag een hernieuwd aanbod van bemid-
deling tm de oorlogvoerenden richten, 
zonder' zich te storen aan de oude 
étiquette : of beslissende slagen al gevallen 
zijn, of bezig zijn te vallen. 

Het Comité mag niet beleedigd zijn 
als sommige oorlogvoerenden zijn aanbod 
ruw afwijzen, of in 't geheel niet ant-
woorden. 

Dat steeds fichailde aanbod is' de 
eenige manier om „het juiste oogenblik 
te verhaasten", omdat-het welke der naties 
ook in staat stelt zich • onmiddellijk te 
uiten, ook als ze nog niet geheel, is uit!" 
geput in overwinning of verlies. 
• Dit aanbod. zal het mogelijk maken te 
aanvaarden, inplaats van te orogen, en 
dus wegnemen het werk van vernedering. 
waarvoor ze allen in valschen hoogMoed 
banger zijn dan voor het verlies van 
tienduizenden menschenlevens.- 

Misschien is „iederen dag" wel wat 
veel en zou gewoonte de waarde van het 
aanbod verminderen; maar getuigt het 
plan zelf in zijn blijvenden kern niet van 
diep en gezond zielkundig inzicht? 

Trouwens het brein van Jus Suil ragii 
heeft nog meer uitgedacht, nog sterker 
actief ren opbouwend werk. 

Terwijl dit Comité moet wachten tot 
zijn aanbod aanvaard wordt, neemt het 
in zijn midden op afgevaardigden van 
niet-officieele landelijke organisaties, ook 
uit de strijdende naties, en bekende 
mannen en vrouwen, die werken voor 
een betere wereldorde. Deze „niet-offi-
cieelen" bestudeeren, taxeeren plannen 
tot hervorming van Europa, die haar voor 
verdere oorlogen zouden behoeden, en 
brengen diek.,schema's in de groote ver-
gaderingen. We moeten zorgen op tijd 
gereed te zijn.; we moeten ons meester 
maken van de verbeelding, van het enthou-
siasme der menschheid, nu nog vergiftigd 
door kunstmatig gekweekte vijandschap; 
we moeten het dddelijk doen, of we 
zullen de éénige kans laten voorbijgaan, 
om de wereld uit haar vermolmde voegen 
op te lichten, en een beetje dichter te 
brengen bij de wenschen van het hart. 

We moeten zelf gelooven, opdat anderen 
gelooven: dat zulke slachtingen in de toe-
komst kunnen vermeden worden. Militaire 
machten gelooven, dat de wereld rust 
op fysieke kracht, en dat geschillen alleen 
kunnen worden opgelost door geweld. Zij 
geloofden .... en daarom deden zij de 
wereld gelooven. 

Wij hadden maar 'één doel, maar we 
vormden wel honderd plannen, soms tegen 
elkaar in. We "betalen, nu met menschen-
vleesch ons gebrek aan eenheid en orga-
nisatie. Deze monsterachtige les moet ons 
leeren al onze opbouwende krachten tot 
één te vormen, en met onweerstaanbare 
macht te beuken op die andere kracht: 
„Militairisme-. 

De waarde van dit willen. 

Behalve dat een sneller staken der 
vijandelijkheden aldus mogelijk wordt, 

der arbeiders, maar ook aan het berg-
werk zelf gedacht. 'Hij snelde, .zoodra 
de lift beneden was, naar den bodem 
van het eerste gedeelte, om te zien, of 
de vloed nog niet tot bij de putten van 
de pompmachines was gekomen. 

Indien dat het geval was, was de mijn 
verloren. De pompmachines zouden dan 
weigeren, het onderaardsche water kon 
niet meer afgevoerd worden en een nieuw 
gevaar ontstond, nA. dat de mijn onder 
zou loopen en de mannen, die er in waren, 
verdrinken zouden. 
• Het gevaar voor dit alles was nog 

• wel niet dreigend, doch in elk geval moge-
lijk. Groenachtig-geel water borrelde langs 
de wanden van de gangen, die Werner 
zoo vlug hij kon doorsnelde om den stand 
van zaken te onderzoeken. Hij stuurde 
een man naar de telefoon bij de lift-schacht, 
om naar boven te melden, dat vijftig man 
naar beneden moest komen, om een dam 

• op te werpen ; daarvoor moesten er takke-
bossen, twijgen. sprokkelhout, aarde, zand 
en mest naar beneden gebracht worden. 

Na nog een half uur kon Werner vast-
stellen, dat het heel slecht stond met het 
nieuwe arbeidsveld in de Justinus-mijn. 
Ontzaglijke hoeveelheden &afmeert moes-
ten in den dwarsgang gedrongen rijn. De  

kunnen we door publicaties van het Comité 
— en het oprichten van landelijke afdeelin-
gen, ook in de oorlogvoerende landen — 
de publieke meening vormen, die nu, —
vooral in de laatste — te geschokt is, 
te bevend, te onwetend van pet algemeene 
gebeuren, denken en voelen . . . om zich-
zelf te richten zonder medehulp. Kleine 
berichten van *ons willen, kunnen in' dè 
pers van ieder land doordringen, Waar-
schijnlijk zelfs niet eens tegen de censuur 
in. ' maat ook dan als het moet: 

Zoodra bemiddeling is aanvaard, en 
het geweld van den krijg dus automa-
tisch vermindert, moeten wij klaar staan, 
de verbeelding pakken op het juiste 
oogenblik. 

Iedere man en iedere vrouw, die hier-
voor voelt, moet onmiddellijk haar 
sympathie zenden aan Rosika Schwimmer, 
of (en) aan Mrs Chapmann Catt (Presi- 

• dente van den Wereldbond voor Vrouwen-
kiesrecht)New-York, 2, West 86rnStreet. 
Iedere dag later beteekent opoffering van 
menschenlevens. Denk er om: We staan 
in buitengewone tijden; handel daarnaar. 

Dit zijn de ruwe lijnen van het plan 
van Rosika Schwimmer, aanbevolen door 
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
van Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, 
Duitschland, Hongarije, Nederland, 
Zweden; de Nationale Vrouwenraad 
van Noorwegen; het Comité voor het 
goed begrip van internationale belangen 
in Engeland, en door vele personen, 
waarvan een lijst zal worden uitgegeven. 

Het nummer van jus Suffragii, dat 
ik hier bevélk, bereikte mij half Oktober. 
Is het geen schande dat gedruktheid, 
opgaan in de ellende-feiten.zelf, „begrips-
verenging-  mij weerhield eerder mijn 
plicht te doen en u dit van leven trillend 
werkplan voor te houden? Maak gij mijn 
schuld dan kleiner door u onmiddellijk 
in te denken, in te werken en daarna 
en daarnáár uw gedrag te regelen. 

Nu begrijp ik ook beter het telegram 
van Rosika Schwimmer, vermeld op de 
eerste bladzij: „President Wilson ontving 
mij in lang onderhoud, nam de idee 
van mijn plan aan als waardevol hulp-
middel ; verzekerde mij dat een petitie 
in dien geest groot gewicht zal geVen 
aan zijn verdere beschouwingen en be-
moeiingen." 

W. VAN ITALLIE—
VAN EMBDEN. 
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stroom was in alle zijgangen en alle gaten 
gevloeid, zoodat er geen sprake van was, 
in dit gedeelte te kunnen doordringen. 

Misschien echter waren daar nog men-
schen, die verloren Waren, omdat ze 
spoedig geen lucht meer zouden hebben.. 
Door het ongeval was de gansche lucht-
toevoer der mijn verstoord en door een 
zorgvuldig onderzoek moest eerst uitge-
maakt warden, hoe het, op het oogenblik 
er mee stond en of liet misschien mogelijk 
was, op een andere Manier lucht daar-
heen te voeren en zoodoende een nieuwe 
ramp te voorkomen. 

Wem" stuurde arbeiders in de ver-
schillende gangen van de Justinus-mijn, 
om te controleeren of de stroom verder 
ging en na te zien, welke gedeelten van 
het nieuwe mijnveld overstroomd waren. 

Daarna ijlde Werner terug naar de 
hoofdschacht. om  van daaruit zelf zijn be-
velen naar boven te geven. 

Aan het telefoontoestel boven was 
Kersten, die ook op het terrein van de 
ramp was aangekomen. 

„Hoe staat het ermee? vroeg hij. 
„Ik krn is er nog niets van zeggen," 

zei Werner. „Maar dat in zeker, de di:uit-
braak ia ontzettend. Ik vrees roos een 
catastrofe. De ~mee eau de nachtploeg 

MUZIEK, 
Klicka — Made Lénarde Schroedl. 

Woensdagavond woonden wij een 
concert bij in Diligentin van den harp-

' virtuoos Klicka en zijne landgenoote 
Marta Lénarde Schroedl. 

De wijze, waarop . Klicka ons van 
" zijn subliem harpspel deed genieten, is 

boven allen lof verheven; zijne voordracht 
is z66 boeiend; dat men geen moment 
de eentonigheid te voorschijn voelt treden, 

'• welke de harp ali. solu-instrument menig-
maal in den weg staat. Hoe fijn verzorgd 
is o.a. zijn pianissimo ! Zoowel de 
Fantasie van Saint Saus als Smetanii's 
Moldab-transcriptie werden gloedvol ver-
tolkt. zondér eenige affectatie. Ook enkele 
Improvitiations van Rosse en- een eigen 
phantasie op een Boheemsch volkslied 
werden, zoowel wat techniek als voor-
dracht betreft, superieur uitgevoerd. 

Matte L. Schroecll, de tweede jolige. 
heeft een zeer sympathieke stem en haar 
voordracht is geheel zonder gekunsteldheid; 
eenvoudig en • natuurlijk geeft zij zich 
vol reine gevoelstriting. Aanvankelijk 
ietwat terughoudend, gaf zij al meer en 
meer aan 'haar stem de juiste kracht en 
won zij, evenals haar partner, stormen-
derhand de sympathie van het publiek. 

Beide artiesten mochten eene welver-
diende bloemenhulde in ontvangst nemen 
en werden door het vrij goed opgekomen 
auditorium hartelijk toegejuicht. 

Erkentelijk voor deze hulde gaven 
beide tot tweemaal toe een extra-
nummer, waarbij het publiek beleefdheids-
halve wel wat minder haast had mogen 
toonen om de zaal te verlaten. 

Wij roepen beiden artisten gaarne een 
„tot weerziens-  toe. 

A. J. 

TOONEEL. 
Die ledige Ehefrau. 

Braun's gezelschap heeft er van gemaakt, 
wat er van te maken was. Maar we 
kunnen deze operette niet onder de beste 
der door de Wiener hier opgevoerde 
rekenen. 

De inhoud is niet veel. Wel lokten 
enkele gedeelten een applaus uit, doch 
dit zal voor een groot deel aan het uit-
stekende spel te danken zijn geweest. 

De muziek van Joseph Snaga munt 
niet uit. Hierop maakt een uitzondering:  

Wenn der Kuckuck ruft 
Und die Maienlult, enz. 

Hansi klein was een aardige Wirt-
schaftnerin ; jammer, dat ze de grootte van 
het Gebouw overschatte en haar stem 
dus te hard klonk. Knaack, als Onkel 
Friesack, was als steeds goed. Else Kenter, 
Friesack's Windel, met haar aardige 
toiletjes, viel zeer in den smaak. 

De zaal was, niettegenstaande het echt 
Novemberweer, goed bezet. 

moeten gealarmeerd en hierheen gestuurd 
worden. VO6r alles heb ik menschen 
noodig, die hier den weg weten en thuiszijn. 
Ik maak me erg bezorgd over de ploeg, die 
in het diepste gedeelte der mijn is. Ze 
hebben daar een telefoon te hunner be-
schikking, doch gebruiken haar niet. Ik-
geloof niet eens, dat de leiding gestoord 
is. Waarschijnlijk zijn ze dus van de tele-
foon afgesneden. Het is absoluut niet vast 
te stellen, waar zich menschen bevinden 
en of er sommigen door den stortvloed 
overvallen zijn. De ventilatoren moeten 
met volle kracht werken. Laat iemand van 
de mechaniciens zorgvuldig onderzoeken, 
hoever hij daarmee gaan kan." 

„Zal ik beneden komen?" vroeg 
Kersten. 

„Neen, neen, in geen geval, mijnheer 
Kersten 1 U kunt hier beneden Mets uit-
richten. Het is veel gewichtiger; dat er 
boven iemand ia, die leiden kan en mijn 
wenschen uitvoert. Ik ben zelf nog heele-
maal niet georienteerd. Stuur alstublieft 
zoo spoedig mogelijk materiaal naar be-
neden om dammen op tij werpen. Ik zal 
opzichter Oswald hier aan de telefoon 
zetten mi hem vanuit de mijn mijn . be-
silo* geven." 

(Woedt vervolgd). 
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Belgische Zuigelingen. 
Het zoo zwaar getroffen Belgische 

volk, dat voor een niet gering deel over 
onze grenzen vluchtte en hier met open 

.armen ontvangen is, zal wel een uitat, 
kenden indruk krijgen van de groote offer-
vaardigheid van- ons volk. Wai wordt er 
al niet gedaan om het te steunen! 

!• Een treffend voorbeeld daarvan vinden 
wij in-hetgeen Mevrouw Keg te Zaandam 

. - 

MCITOPW K, te Landem met een dm 

Belgische zuigelingen. 

heeft gedaan. Deze toch heeft haar ge-
heek huis ingericht voor de verpleging 
van Belgische zuigelingen. En niet alleen 
stond zij haar huis er voor af, maar tevens 
geeft zij aan de kleinen haar volle zorg. 
Daarvan getuigen de beide foto's, hier-
bij opgenomen. 

- Op de eerste zien wij mevrouw Keg 
met een der zuigelingen, waarvoor zij de 
zorg op zich genomen heeft. Als een 
echte moeder heeft zij de oogen op de 
kleine gericht, die in haar armen rust, 
zoo veilig en zoo gerust als dat in de 
eigen moederarmen maar denkbaar is. 

Hoe frisch ziet het kleine ding er uit; 
wat kalm en lekker stopt het haar duim 
in het mondje en wat natuurlijk ziet 
het naai de liefdevolle pleegmoeder op! 
AVaarlijk, het is een schilderijtje .om in 
een lijstje te zetten. 

Onze tweede illustratie vertoont een 
paar allerleukst geimproviseerde ledikant-
je., waarin twee dotten van kinderen 
zoo echt. knus en behaaglijk eisten als 

Zieken-verpleegsters. 
quelnue chose 

malheur est bout 

De Hulpvereeniging van het Vrouwen-
comité van het Nederlandsche Ronde 
Kruis beoogt 'onder meer de samen-
stelling van verpleegsters-colonnes te 
bevorderen en de opleiding daarvoor van 
ontwikkelde vrouwen uit den beichadden 
stand: . . ,  

In deze treurige tijdsomstandigheden 
werden dom genoemde vereeniging ver-

bandcursussen georganiseerd ; deze lessen 
werden gegeven -door ertsenren-,..t...., 
en de zich aanmeldende dames gingen 
vol ijver en • animo op het goede doel af. 
Theoretisch werden ze in die lessen 
„klaargemaakt" om daarna in de zieken-
huilen te-vragen het praktisch gedeelte 
der kennis te mogen aanvullen. Zonder 
er nu over uit te weiden of de verkregen 
kennis van eenige weken, zoowel theo-
retisch als practisch eenig nut voor de 
deelneemsters mag opleveren, vraag ik 
mezelve af, waarom meldt de beschaafde, 
ontwikkelde vrouw zich zoo weinig aan 
in de ziekenhuizen alsleerling-verpleegster. 
Zeker schijnt het werk wel bekoring te 
hebben, want men mag toch niet aan-
nemen, dat enkel een tijdelijke mode of 
zucht naar nieuwe iridrukke es 
eenige weken naar den verbandcursus 
en liet ziekenhuis leidt. Nog steeds-loepen 
er tallooze jonge dames rond zonder 
doel of werk en het is juist deze categorie, 
die zich zelf eene ernstige en mooie 
levenstaak zou -  opleggen door zich met 
ijver en liefde aan de ziekenverpleging 
te wijden. Zoo zij goed gezond zijn, 
zal'dit werk haar veel ensec.....Idoening 
geVen dan--  de middagwandelingen in 
winkelstraten, het bezoeken van tuis, 
bals en dergelijke holle amusementen. 
Eenmaal het -  diploma behaald, is het 
juist weer de beschaafde vrouw, die 

"door haar meerdere kennis zich kan toe-
leggen op het werk van enquètrice der 
tuberculose, het woningvraagstuk, armen-
zorg, want haar werkkring als verpleegster 
brengt haar heel na in aanraking met al deze 
sociale vragen en noden; tehuizen voor 
achterhike en verwaarloosde kinderen vallen 
eveneens onder de rubriek van haar 
arbeidsterrein. Men ziet dus, dat de maat-
schappij en vooral ook de ziekenhuizen 
behoefte hebben aan beschaafde verpleeg-
sters en het is daarom, dat ik dezen  

indien ten minste -in één ziekenhuis 2 jaar 
doorgebracht zijn). Onder algemeen zieken-
huis wordt verstaan een ziekenhuis, 
waarin lijders aan allerlei ziekten in vol-
doend aantal verpleegd worden om eene 
goede opleiding in algemeene ziekenver-
pleging mogelijk te maken. De leeftijd 
moet zijn boven de 20, nog liever, 23 
jaar. Het salaris is in de meeste zieken-
huizen f 100 á ƒ- 150, _ maar men moet 
niet vergeten, dat men cursus theoretisch 
als practisch ontvangt, zoodat men ook 
zeggen kan, dat men zijne werkkracht in 
ruil geeft voor de opleiding. 

Moe._ cht otskjs. voc', vele beschaafde 
vrouwen een aansporing fijn om zich aan 

• -áe ziekenverpleging te gaan wijden. 
• Zuster G. ZUIDEMA. 

• 

Een aardig idee. 
Wij ontvingen eene uitnoodiging van 

de jongedame freule Maykie van Heeften 
en hare vriendinnetjes, om een bezoek te 

I brengen aan een kleinen bazar van thuis 
gemaakte voorwerpen, welke heden, 14 
November, van 2 tot 49. uur te haren 
huize, Javastraat 70, wordt gehouden en 
waarvan • de opbrengst uitsluitend strekt 
ten bate van het Kon. Nat. Steun-
comité 1914. 

Met belangstelling hebben wij op dezen 
bazar een kijkje genomen. We stonden 
er over verbaasd, hoe in korten tijd thuis 

aardige en nuttige dingen zijn ge-
fabriceerd van lapjes, carton, lucifers-
doosjes, poederdoosjes, el,. enz. Behalve 
eenige kleine • zendingen van vrienden is 
alles gemaakt door de jongedame Van 
Haeften, bijgestaan door hare moeder en 
hare kinderjuffrouw. En er was heel wat ! 

We noemen uit de massa praktische 
en nuttige voorwerpen: een brievenmap 
van stukjes behangselpapier, een notitie-
boekje in omslag van, cretonne, een 
reficule van beddetijk (op de roede streep 
een goud galonnetje, op de witte een 
steekje), een waaier van twaalf brief-
kaarten, een eierwarmer, enz. enz. 

De kleine verkoopstertjes, die met 
zooveel animo voor deze zaak hebben 
gewerkt, zullen ongetwijfeld succes hebben 
en dat zal een verdiend, een dubbel en 
dwars -verdiend succes zijn. De bezoekers 
van dezen beier zullen stellig nu en dan 
wel wat hooger prijzen besteden dan de 
zeer billijke, waarmee de voorwerpen 
geprijsd waren, immers 

d'Ader der weldadigheid 
Is 's winters 't minst bevroren. 

Maykie van Haeften, ge hebt een uit-
stekend werk verricht, dat velen, die in 
kommervolle omstandigheden verkeeren, 
ten goede zal komen en waarop ge uw 
leven lang met voldoening zult kunnen 
terug zien. Het „noblesse oblige" weet 
gij reeds op jeugdigen leeftijd in praktijk 
te brengen ; daarvoor onze warme hulde ! 

Overvloed en Schaarschte. 

In een aardig praatje over vleeschge-
Jiruik en zuinigheid in deze dagen vertelt 
„Filomena" in de London News van de 
goedkoopte van ham in vroegere tijden in • 
Engeland. 

• Het doet ons denken aan den zalm-
overvloed uit den rijd van onze voorouders, 
toen de dienstboden contracteerden niet 
meer dan 2 á 3 maal 's weeks zalm te 
behoeven te eten. 

Ham scheen in vroegere eeuwen niet het 
luxe-voedsel ven thans' te zijn, doch be-
reikbaar voor zelfs arme menschen. De 
schrijfster haalt aan een gedichtje van 
Chaucer ( I 390) over een arme weduwe, 
waarin haar maal als volgt wordt beschre-
ven: :,,Hir board was servid most with 
withe and block; milk and brown breed 
in which olie found• no luk: some bacon 
and some tyme an egg or tweye" -- 

Ook dat laatste is zoo kwaad nog niet, 
evenals dat „plenty of mille", wat hij-elders 
noemt. 

Was die weduwe dan wel ZOO arm, 
of hadden de arme menschen het in de 
middeleeuwen beter dan nu? 

(Punch). 

Sinterklaasgeschenken. . 

Wij. ontvingen van de firma Perry 
& Co. haren St. Nicolaas-catalogus, die 
er, als naar gewoonte, zeer aantrekkelijk 
uitziet en waarin men voor oud en jong 
te kust en te keur zeer practische ge-
schenken kan vinden; die de beurs niet 
al te zeer aanspreken en die toch onge-
twijfeld voor de gelukkige ontvangers zeer 
welkome cadeautjes zullen zijn. 

\VVeldadigheidszegels. 

De' vereeniging „Hulp in het huis-
koudel

f 

''', die onafgebroken sedert bijna 
tien ja en werkzaam is om den nood in 
hulpbe oevende gezinnen te lenigen, heeft 
hare w rkzaamheden in deze droeve tijden 
ook u tgestrekt tol de verpleging In 
kraamviouwen van vluchtelingen en uitge-
wezenen ván eiken godsdienst en van elke 
nationaliteit. Dat zij daarvoor geld, veel 
geld nodig heeft, behoeft nauwelijks te 
worden gezegd. 

Op 16, I 7 en 18 dezer zal zij. met toe-
stemming van Burgemeester en Wethou-
ders. hier ter stede artistiek uitgevoerde 
zegels verkoopen, welke naar penteekenin• 
gen van stadsgezichten zijn vervaardigd en 
in couverten, inhoudende eene serie van 
acht stuks, voor slechts 10 cent zullen 
worden aangeboden. 

Moeten wij nog zeggen, dat wij hopen 
.en vertrouwen, dat deze zegels bij duizen-
den en nog eens duizenden weg-  zullen 
gaan ? ! • 

De Bondgenooten. 

Drie oude heertjes zitten gemoedelijk 
hun glaasje bier te drinken. 

„We doen goed ons best in Frank- 
rijk, Jarge." 

,Ja Jahn, en de Franschen ook." 
• „Nou asjeblieft maar de Belgen en 

, -de-Rassen niet minder."  
„Zeker, zeker, maat vergeet de hond-

genooten ook niet. Waar die vandaan 
komen, mag de hemel weten, Jahn. maar 
vechten kunnen ze als duivels. 

prinsesjes in hagelwitte bedjes dat maar 
doen kunnen. Men ziet het direct, dat 
het den kleinen aan niets ontbreekt, dat 
zij met de meest mogelijke toewijding 
en met angstige zorg worden verpleegd. 
Ook dit tafereeltje zou het penseel van 
een meester in de schilderkunst waard 
zijn, en wanneer hij het op doek bracht, 
zou het ongetwijfeld een plaatsje in een 
Belgisch museum verdienen. En ook 
een plaats, een eernplaats in ons Rijks-
museum zou het toekomen, om als kering 
te dienen vocr tal van geslachten, hen 
wijzende op hetgeen de liefde vermag. 

Weg moede „Fremdwórter". 

Kamerkatje peinzend: „Wat brengt die 
oorlog toch een eigenaardige dingen met 
zich mee. Zes weken geleden had mijn 
mevrouw se een „teint-. nu heelt ze 
ineens wem vel.- 

werkkring met al wat er aan annex is, 
weer eens onder de aandacht van de 
beschaafde vrouw brengen wil. Eene 
goede vooropleiding aan eene huishoud-
school is eene warme aanbeveling. Het 
verrichten van degelijk ernstig werk met 
lust én toewijding maakt een mensch ge-
zond en gelukkig. Als leerling-verpleegster 
in een ziekenhuis leert men omgaan met 
menschen uit allerlei stand der maatschappij 
en deze omgang geeft menschenkennis en 
karaktervorming, men staat volop in- de 
leerschool van het leven. Zich voegen 
naar anderen, zich zelf niet op den voor-
grond stellen, is een levenskunst, die men 
alleen leert in drogang met vele menschen 
van verschillenden rang ''én stand der 
maatschappij. Om een diploma als ver-
pleegster te verkrijgen moet men'een leer-
tijd van 3 jaar in één algemeen zieken-
huis meemaken, bij uitzondering kan men 
in 2 ziekenhuizen werkzaam geweest zijn 
(de beoordeeling berust bij de COMMitlát, 
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ADVERTENTIEN. 

IV, 
Kon. Ver. Het Ned, Toneel 
Dinsdag 17 Nov., 8' tv« 

in het 'heat el-Vel-kade 

HAAR THUIS. 
Tooneelspel in 4 bedrijven 

van H SUDERMANN. 

Schwartze . Wim Bouwmeester 
Magda . Mevr. Mannlettwmeester 

Woensdag 18 November, 
8 uur, 

in den Koninkl. Schouwburg. 
No. 13 v. h. Abt. 

Voerman Henschel. 
Tooneelspel in 5 bedrijven 
vat GERHART HAUPTMANN.  

Nestbel . . Lous Bouwmeester ' 
Hanna . . Mevr. Meen-Beuwmeester 

Theater VERKADE. 
Heerengracht. 

Hedenavond 8', uur 

Zijn Evenbeeld, 
Tooneelsp v.losine A Simons Mees. 

Zondag 15 November, 
, en 8', uur. 

(Gereduceerde prijzen.) 

Zijn Evenbeeld. 
.Mevr. W. v. d. Horst (als gast), 

Cor. v. d. Logt Melsert. W. 
Duymaer v. Twist: Annie van 

enz. 

Maandag 16, Woensd 18 Nov 
en volg. avonden 8.j, nar, 

Menschea en Wapenen, 
Een spd in 3 bed'. v gemard Shaw. 

FAMILIE-BIOSCOOP 
()ader controle. 

PrInsestrsat 40 - Telef. 7477. 

lederen avond alle rangen uitverkocht. 

Het succesbeeld 

Opera floyal Francais de la bye. . 
Dimanche 15 Novembre, 

2 heures 
Grande Matinee Concert. 

Gepinkt. lok Bol Genootschap, 
Dimanche 15 Novembre, 

No. 5 de ('abonnement. 

Représentation tl prix reduits. 

MIGNO N. 
Bureaux ?h, h Rideau itt h. 

Maandag  16 November 
Volk svoorstelling. 

LE TROUVÉRE. 
Jeudi 19 Novembre, 
MIREILLE. 

_Maison 
g  Sa  rn 50m,  

• 
c  ,* • 

;7 

Méme ylarson e goude. 
aux Expos,ion's 

timsfe ,doni.reeuwarden.g...t. 
,V7e.7b, du jury -  j)o..drechl. 

Choix incomp'arable. 

Robes 
Confeclions 

Fourrures. 
Cadeaues 'proil.gues pour Ie 

St.' YlkOICIS. 

F. W. VAN WIJK. 
Tollansstraat 118, Tel. 3235. 

DAMESKLEEDERMAKER 
BONTMANTELS, 

ANDREAS HOFER 
AVONDMANTELS, 

PLUCHE MANTELS, 
TAILOR MADE COSTUMES. 

wordt daarom met een 

den meesten aandrang ANNA YIN DER 110113T \let  

week geprolongeerd. 

plaats bespreken aanbevolen. 

Maison C. MEIJER 
CUISINIER, 

Trompatraat 73. Tel.4050. 

Déjeuner, Dineren Souper. 

KOUDE en WARME Schotels. 

Ifillmer &C°. 
NOORDEINDE 58.7E1.1667. 

Handschoenen 
en Dassen. 

KAP- en MODE SALON 

Uitsluitend wier Dames en Kinderen 

Anna Paulownastraat 31 

DEN HAAG. 
Telefoon 3371. 

Wed.,  G. STROEF 
Noordeinde 105 

Telefoon 2413.  

WARMWATERZAKKEN 

WINDKUSSENS 

IJSBLAZEN .  
HOSPITAALLINNEN 

Van Sevesier & hindernis, 
Afd. Darneskleeding 

genre „Tailleur", 

Neereogracht 38, Telgen 4214. 
Ons vert; is schitterend en ge- 

niet de grootste recommandatie. 
Onze prijzenZijn beslist 

DE LAAGSTE. 

M. BLOM JANSEN. 

Modes. 
Schenkweg  34, La Haye. 

TEL. 7333. 

  

— Maison 1.,  ordre -- 

COIFFURES 
de Mariage, Réception, Diner, Bal, etc. 
POSTICHES pour la Coiffure Haute. 
Maison D. KLEEF, Lange Voorhout 82. 

St. Nicolaas Geschenken 
JAC. W. F. BIEGELAAR, 
Veenestraat 31, Pluimt 18 

Vel:Phone .7—  

1 250,  

Meest uitgebreide 
sorteering  

Dames-, Heeren-, 

Kinderparapluies 
en Wandelstokken. 

Uk-hor-81m Company, 
Hoogstraat27-denHaag. 

— Tel. 8117. — 

Damoslaschies. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 

(voorheen werkzaam bil Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 181. 

Teieph. 8004. — Scheveningsche Veer II. — den Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor het teekenen van 

WaPEN3 EN MONOORMAMEN. 

Var Heijningen & Co. 

Laan Don 11. 0. Indië - Tél. H. 6336 

près Bezuidenhout. 

Robes, Manteaux et Chapeaux 
nous demondons spédalement votre attentlan 

pour nos 

Costumes-Tailleur sur menure 

Anijssuiker. Slemppoeder 
(EIGEN BEREIDING).  

G. J. R. VAN DER GAAG & ZOON, 
DROGISTEN — HOFLEVERANCIERS. 

GROENMARKT 27. -  DEN HAAG. -  TELEF. 2512. 

Vereeniging„HULPINNETHUISHOUDEN." 
Met toestemming van Burgemeester en Wethouders, kullen 

op 16, 17 en 18 NOVEMBER aa. lange de huizen eo op 
straat verkocht warden 

WELDADIGHEIDS-ZEGELS 

ten bate vno de tijdelijke kliniek voor kraamvrouwen van min. 
vermogenden, vluchtelingen en uitgewekenen van eken soda:hens' 
en van elke nationaliteit. 

De artistiek uitgevoerde regels,' naar penteekeningEn van 
ondmerichtèn, zullen ie couvert vara 8 stuks voor eleclitt 10 toot 
werden ~molmden. 

Somt het schoonst lieidentreek deer lto nemen me, Ma of 
mem ~Mat. 

Í 
•  

 
,DE WEKKER". 

I WILFIELMINAGALER IJ. :  TELEFOON  2245, _ . 

heeft besloten, wegens 

Tijdsomstandigheden 
. reeds nu met de prijsvermindering yan • 

Costumes, Manteleostumes, Blouses, . I 
Peignolrb.  en Hoeden te beginnen 

• j. 

EEN NUTTIG CADEAU! . 
voor ST. NICOLAAS is een BONT of MQF, 

Maison Probatum - Zeestraat 44 Telephoon 6073, 
Biedt U'een ruime keuze Heeren-SHAWLS vanaf f 5.50, 
MOFFEN van af f 7.80 enz. Ziet onze Etalage. 

Buitengewone Aanbieding 
van PERZISCHE en TURKSCHE CURIOSITEITEN 

voor aanstaande 

ST. NICOLAAS 
tegen bijzonder voordeelige prijzen in 

op IEDER 1/2  NUMMER 

in Dames- 

en 

      

r 
  COMPAGNIE R. & S. 

    

   

IMPORT JAPAN-CHINA 

NOORDEINDE 140b 

  

  

Opening Maandag 15 Dimde!' 1.s. 
Moderne en Oude 

Japansche en Chineesche Kunst. 

Bijzondere collectie Kleine Curiosa 

voor ST. NICOLAAS-CADEAUX. 

  

    

    

• 

      

      

H 

0 

0 

G 

S 

Mode-Acadtede J. en O. de Graag, 's-Gravenhage 
Vakschool tot volledige opleiding van Dames al 

Costumière, le Coupeuse, Directriée en Leerares 
in het Costuumvak. Aanvang van de Dag- en 
Avondcursussen 16 November a.s. Nadere 

inlichtingen geeft de Directrice G. DE -GRAAFF. 

T— Arnra Paulownastraat 1-8-a. 

R 

A Familie-Pension 

A 
1'''" RANG 

T  VAN ROOIJEN 

H 

0 

0 

G 

T 
R 
S 

T 
Anna Paulownastráat 89. 

23 

PERRY & CP. 
20 Hoogstraat  

-:  onvingen de 13 Plein t  
kulcsár's Perzisch Importhuis, Ben kg, Noordeiode II. 

BEZIT GIJ EFFECTEN? 

Abonneert U dan op het Financieel Nieuwsblad 
keg VIJF YEDSCHILLENDE breedten 

 
„Neerlands Koopkrecht" 
Bureaux: Laan van Meerdervoort 30. 

Oeconomische oplossing 
la de., spannende dagen wordt hel aanschaften .van nieuwe 

k leedin g uitgesteld. 
ilet verdien) daarom aanbeveling, Uwe oude kleedingstukken te ' 

.elsn soici.veren. door oppersen. chemisch reinigen, repareeren, 
moderniseer, keent. cas wal door . PROBATE/0-  als nieuw 
s ,d,11 aluele,01.  

aaien en belui-gem Imam __ Aflevering smedig mi correct. geereighoeiell, , 
Dit emilt lIIIS ven DIRECTE GELDRESPARING. • • 
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DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 14 November 1914. 

2e Blad. 

Letterkundige Vrouwensalons 
der XVIIIde Eeuw. 

_11-4Slog 

Een gelijk verschijnsel als deze Fransche 
• • damessalons treft men iets later in Enge-

land aan. In • het midden der XVIIIde 
eeuw, toen in dat land de literatuur meer 
zich • richten .ging naar het bevordeien 
Van die Eurolieesche beschaving, welke 
zich louter grondde op gezellig onderhoud, 
moesten ook daar evenals in Frankrijk de 

• dames en de salons een overwegenden 
invloed op de letterkunde en haar be-
oordeeling verkrijgen. Inderdaad werden. 
in Londen evenals in Parijs bepaalde 
dames en bepaalde door haar geleide 
kringen beslissend voor goeden toon, be-
schaving en literatairen roem. Door den 
invloed van deze dames kreeg toen de 
eerst zoo ernstige en zuiver nationale 
Engelsche literatuur langzamerhand dat 
karakter van vlakke klaarheid, van verstan-
dige, zich nooit inspannende middelmatig-
heid, en gezwollen wijze van beschrijving, 
welke de zoogenaamde wereldliteratuur 

-- nog gedurende geruimen tijd bleef ken-
merken. totdat daarin Byron weder eenige 
genialiteit aan den dag legde. Merk-
waardig ia daarbij' het veriehijnael, dat 
ook in Londen, evenals in Parijs, het 
hof weinig of in het geheel geen invloed 
op toon en beschaving had. Dit is in 
Engeland dubbel opvallend, omdat name-
lijk daar het hof van ouds veel grooter 
aanzien genoot dan • in welk ander land 
ook. Overigens stonden de literaire vrou-
wensalons in Engeland veel lager dan de 
„bureaux d'esprit" in Frankrijk. Dat wil 
zeggen, wat betreft de literaire waarde der 
geschriften en de beteekenis der auteurs; 
want de Engelsche leidsters waren honger 
te stellen dan haar Fransche collega's, 
zoowel wat goede zeden als verstand en 
geest aangaat. Sommige. toch traden ook 
zelve als. schrijfster op; als zoodanig is 
vooral te noemen Miss Burney, hofdame 
van de gemalin van George III. Maar 
de Engelsche letterkundigen van dien tijd 
kunnen niet vergeleken worden met de 
Fransche. Dit blijkt ook hieruit, dat een 
Horace Walpole daar de groote man was ; 
immers het moet wel een vrij duister 
firmament geweest zijn, waar zulk een 

• man nog, als zon kon schitteren! En dit 
was zoo., want zijn geaffecteerde brieven 
en .invallen werden toen door de Engel-
schen als geestig werk geprezen. 

gzamerhand. had er echter een 
wisselwerking plaats; de salons der beide 
naties begonnen een wederkeerigen invloed 
op elkaar uit te oefenen, zoodat de lite-
raire kringen in Londen en Parijs elkan-
ders medeleden verheerlijkten. Garrick en 
Gibbon bijvoorbeeld werdén in Parijs 
evenzeer geëerd als Raynal en andere 
Franschen in Londen. De tijd, waarin de 
Engelsche letterkundige salons het meest 
beteekenden, omvat de jaren 1770.1785. 
Toch speelden reeds vroeger literaire 
vrouwensalons een rol in Engeland. Reeds 
viSór den zevenjarigen oorlog waren de 
gezelschappen, welke Lady Wortley 
Montague in Twickenham om zich ver-
zamelde, bijna even beroemd als die van 
markiezin du Delfant en andere Parijsche 
dames. 

In de salon van deze dame, die zich 
door hein reisbrieven Europeeschen roem 
verwierf, verschenen b.v. Addison, Stede, 
Pope, Young en andere navolgers der 
rhetorische Fransche literatuur. Een andere 
dame van denzelfden naam, Elisabeth 
Montague, vereenigde in de jaren 1772 
—1785 een liárig—bni 'zich heen, welke 
daar op dezelfde Wijze als die van mar-
kiezin de Tencin. madame Geoffrin, mar-
kiezin du Deffant . en meerdere dames te 
Panja, den toon aangaf en de notabelen 
op ijteratuurgebied vereenigde. Deze vrouw 
was ook zelve schrijfster en verwierf zich 
daardoor zoo grooten roem, dat zoo- 
wel Voltaire in Frankrijk als Johnson in 
Engeland het de moeite waard achtten. 
haar geschriften te weerleggen. De beide 
genoemde dames hielden zich nog naar 
oud-Eagolache wrize—seer-streng aan hol-
lekjke .manieren. 

In een ander gezelschap daaren-
tegen, dat zich verzamelde bij Me-
vrouw Vesey, heerschte een vrijer toon 
en omgang. Hierdoor noemde men hen 
nalatig; dit gaf dan aanleiding tot het-ont-
staan van den spotnaam -„blauwkousen", 
welke sedert tot aanduiding van geleerde 
vrouwen gebruikelijk bleef. In de salon 
van Mevrouw Vesey speelde de criticus 
Johnson de rol van een literair dictator en 
profeet. Hij vertegenwoordig* geheel de 
correcte, grammatische • verstandsixièzie, 
welke bij hem de plaats moest vervangen 
van eenvoudige, natuurlijke dichtkunst, 
ontstaan uit • zuivere inspiratie. Hij werd 
in Engeland evenzeer verafgood als Vol-
taire in Frankrijk en het oordeel, dat hij 
in de salons over literatuur gaf, werd als 
een orakelspreuk aanvaard. De dictatuur, 
welke Johnson in de salon van Mevrouw 
Vesey uitoefende, en de bewondering, 
welke men voor hem koesterde, doen ons 
zien, door welke idealen deze kring bezield 
was. Hetzelfde, wat van dezen salon is 
gezegd, geldt ook voor het gezelschap, 
dat Mevrouw Thrale reeds vroeger als 
Lady Montague in haar huis beginnen 
was te verzamelen; want ook in dezen 
kring heerschte Johnson. Beroemd en zeer 
bezocht door vreemdelingen werd de salon 
van Mevrouw Thrale voornamelijk hierom. 
dat men daar Garrick aantrof, deriberoemd,  
sten tooneelspeler dier eeuw en tegelijker-
tijd den besten kenner van Shakespeare. 

In genoemden kring verscheen ook-Pul-
teny of de latere graaf von Bath, die ten 
tijde van Walpole het hof met scherpe 
satyren aanviel; later echter, toen hij tot 
hooge waardigheden geklommen was, dat-
zelfde hof zeer voortreffelijk vond. Ook 
sièbriferden daar verscheicbeslames, welke 
als schrijfsters optraden, . o. a. de reeds 
vroeger genoemde' Miss Burney. 

In het Pruisen der XVIIIde eeuw was 
voor literatuur en beschavingsvormen aan-
vankelijk geen plaats. Immers, Friedrich 

—Wilhelm 1 had den oorlog verklaard aan 
al. wat daarnaar zweemde en dit gedeelte 
van Europa moest dus betere tijden af-

' wachten. Deze kwamen echter reeds spoe-
dig, want de zoon van dien vorst, geheel het 
tegenbeeld van zijn vader, kwam in 1740 
aan de regeering en dadelijk werden nu 
kunsten en wetenschappen in eere hersteld. 
Toch treft men hier niet-die talrijke dames-
salons aan als in Frankrijk en Engeland, 
wat ook wel^ in verband staat met den 
volksaard in het algemeen en dien der 
Duitsche vrouw 't bijzonder. Een enkele 
is te noemen, n. I. die van de hertogin--1 
weduwe Anna Amalia en haar zoon Karl 
August te Weimar. Hier vereenigden zich 
mannen als Goethe, Herder en Schiller, 
die werkelijke poèzie schiepen en juist 
door hun leven aan 't hof gelegenheid 
kregen, alle klasseri der natie aan de 
nieuwe Duitache literatuur te verbinden. 
Overigens werden de literaire kringen 
voornamelijk door mannen geleid, zooals 
in de Polz door Karl Theodor, in Mus-
'sterland door Ftirstenberg, enz. 

Een beschouwing dezer XVIIIde eeuw-
sche damessalons brengt ons tot de con-
clusie, dat de leidsters dezer literaire 
kringen, hoewel zij niet altijd een voor-
beeld van vrouwendeugd waren, toch in 
zooverre waardeering verdienen, dat door 
haar toedoen. mannen van kunst en weten-
schap  gelegenheid geboden werd, door 
onderlinge samenwerking de letterkunde 
te bevorderen en tot honger aanzien te 
brengen. 

JO M. SERNÉE. 
. 

.Birinenhuiskunst 
Het schrijven van een lezer bereikte 

ons, waarin deze naar aanleiding van ons 
eerste artikel over Com. van der Sluye, de 
vraag tot ons richt: schrijft u eens in 
min of meer opvoedkundigen geest -over 
interieur-inrichting inplaats van juist den 
persoon of do zaak van den heer van 
der Sluys te behandelen. 

Ons antwoord aan den lezer, is, dat 
wij met genoegen zijn verzoek willen 
inwilligen. Wij willen dus gewichtig doen. 
Maar neen, een historisch overzicht van 
de voorafgaande klassieke stijlen. welke 
in hun onvermijdelijke opeenvolging heb-

-ben- geleid—tot het even onvermijdelijke 
groeisel. dat ons thans als moderne kunst  

wordt geboden, dit gebruikelijkehistorische 
overzicht, dat bij gewichtigheid en opvoed-
kundigen geest behoort, neen, dat krijgt 
u toch niet van mij. 

Laat ik met de deur in huis mogen 
vallen en slechts mij bepalen te consta-
teeren, dat de laatste vijftig jaren geken-
merkt zijn door een bevrijding langzamer-
hand en een 'algeheele emáncipeering fes 
slotte van de tyrannie der historische 
stijlen. De vrijmaking der jongste eeuw-
helft uit wat daarviiien was, begon met 
de schilderkunst. De . bouwkunst. de 
architectuur in den breedsten zin. sloot 
zich  gaandeweg aan hij die breking 
met wat is geweest. De binnenhuiskunst 
als onmiddellijk samenhangend met den 

. uiterlijken vorm en opvatting van het ge-
bouw, • 't zij kerk, pakhiris,.. kantoor of 
woonhuis. had op den voet te volgen. 
Het slaafsche volgen van een stijl had 
uit en een felle reactie tegen het over-
geleverde trad eensdeels in de plaats. 
Anderdeels trachtten de architecten door 
een vermenging van de bekende motieven 
uit de voorafgaande stijlen iets nieuws te 
bereiken. Men-  trachtte aldus te geraken 
tot een nieuw, frisch bouwwerk zonder 
nog aan de grens te komen van wat de 
nieuwe stijl werd genoemd. Ook de 
binnenhuis-architectuur ging vanzelfspre-
kend mee. Stalen van deze stijlenver-
menging, welke tot iets zeer waardeerbaars 
groeiden, zijn bijvoorbeeld verschillende 

—gebouwen in Frankfort. Ten onzent 
noemen we de St. Bavokerk te Haarlem 
als een kenmerkend voorbeeld. - 

De echte felle reactiffitegen de oude 
stijlen uitte zich . . negatief. Negatief 
in zooverre, dat men gebouwen optrok, 
waar de grondvormen zeer duidelijk en 
zeer nuchter, zeer onschoon, en onbe-
hagelijk tot den tijdgenoot te spreken 
kwamen. De meubelen uit dezen eersten 
nieuwen stijltijd zijn rechte. ongracieuse, 
dikwijls van louter theorie ongemakkelijke 
dingen- Aan buffetten en tafels liepen 
de kleine kinderen onophoudelijk builen op. 
Eerlijk wilden de heeren kunstnijveraren 
de constructie tonnen van 't meubel, 
den aard van 't materiaal, waaruit het. 
ontstond. 

Men had in dien eersten tijd eenige 
principes onmiddellijk gereed liggen. 
waarmee Men geestdriftig anderer inzicht 
bestreed. En dan na hevige disputen 
en. zwaar opgezette gesprekken kwam 
er een meubel voor den dag, dat inderdaad 
niets had van de beproefde schoone 
stijlen en zich niet anders tonnen kon 
dan leeg van aanblik en naakt van 
vorm; kortom een vorm geworden theorie, 
waar gansch de bloei van de schoonheid, 
de weelde van kunstbesef aan vreemd 
was gebleven. 

De eerlijke constructie van 't materiaal, 
die leus klonk ontzettend gewichtig. 

Intusschen liep ik gisteren in Arnhem 
onderchtor het monumentale Arnhemsche 
viaduct, waaronder de weg voert naar 

j  de Sweerts de Landasstraat en zag ik, 
hoe de betonbouw „versierd" is met 
groeven, welke moeten doen gelooven. 
dat men bij den bouw • zandsteen had 
gebruikt. Een oneerlijkheid van iemand, 
die zich voor ontzettend eerlijk wil 
doen gelden, is dubbel ergerlijk I En 
het is niet de eerste maal, dat we iets 
dergelijks hebben opgemerkt. Intusschen 
zij ons oordeel gericht naar de zuivere 
theoretici. Hoe velen van dezen hebben 
gezocht doch niet gevonden. Want na 
de eerste theorie-roes, van meubel-
strengheid, aansluitend bij de nuchterheid 
van ons twintigste-eeuvesch beitaan, 
waarin enkel utiliteitsdoeleinden aan de 
orde zijn — na dezen eersten roes bleef 
voor de kunstenares onder de vaklui 
de behoefte onvoldaan naar schoonheid. 
naar versiering. Een Nieuwenhuis (leider 
van de binnenhuis-architectuur der firma 

- van Wisselingh te Amsterdam) is de 
gelukkige kunstenaar, die het schoon 

.aan den nuchtererf nieuwen stijl wist toe te 
voegen. Er zijn er meer, doch geen 
slaagde als Nieuwenhuis, zooveel rijkt 
aan ornamentiek, zooveel weelde aan 
motieven in te voeren. Hoe moeilijk 
het is buiten de veeneringen der oude 
stijlen te blijver. ligt voor de hand. 
Doch de versieringsdrang van Nieuwen-
huis wast op een vruchtbaren bodem. 

Talloos zijn de studien dooi dezen  

echten kunstenaar gemaakt onder planten 
en dieren. Op een herfstigen middag in 
het vorig jaar mochten we al die, op 
zichzelf, kunststukken zijnde, studies naar 
de natuur, bij den kunstenaar • op 't 
atelier aanschouwen. Welk een zuiver 
inzicht in. de ornamentiek uit een planten-
vorm te halen; welk een stijlgevoel 
bezit deze ras-artiest ! Bij hem is de 
beginvorm van het nieuwe-stijl-meubel 
overwonnen. • 

In een volgend artikel zullen wij na-: 
gaan, hoe het met. de meubelkunst van 
van der Sluya staat. 

inhalige Ier Meulen over bleue Moreler. 
• In „Ons Huis" te Amsterdam sprak op 
Maandag 2 Nov. voor de „Ontwikkelings- • 
club voor Vrouwen'.  mej. Joh. ter Meulen, 
om bij de vele aanwezigende herinnering te 
verlevendigen aan Helene Mercier, de op-
richtster der instelling. Zij, die als jongere 
vriendin van de begaafde schrijfster en 
sociale werkster, deze zoo na. heeft ge-
staan, was de aangewezen persoon, om 
die taak op zich te nemen; maar zij zei, 
geaarzeld te hebben, aas den eenen kant,  
omdat het haar iets als ontheiliging iáek. 
en aan den anderen omdat zij gevreesd 
had, dat in dezen verscinikkefijken tijd 
met met al zijn beroering en ontzetting de kalme 
bespreking van ééne, die heenging  na een 
leven vol stille toewijding aan de werken 
des vredes, niet op haar plaats zou zijn. 

Gelukkig dat zij die aarzeling heeft 
overwonnen. Een avond van zeldzame 
wijding in de geheel gevulde, rustige zaal 
van „Ons Huis" is uit haar overwinning 
voortgevloeid, en zoowel de spreekster 
als de oud-directeur, de heer Tours, en 
de tegenwoordige directrice, mej. van 
Asperen van de Velde, die beide nog 
even het woord voerden, tonnen door hun 
werk en hun optreden bij allerlei sociale 
bemoeiingen, hoe de geest van Helene 
Mercier vaardig over hen is gebleven. 

Wat die geest was en hoe hij werkte 
zette de spreekster in haar voordracht 
uiteen, daarbij herhaaldelijk puttend uit 
het ,artikel in „Mannen en Vrouwen van 
Beteekenis", door den tegenwoordigen 
Miniáter van Financiën aan de overledene 
gewijd. Mej. ter Meulen zei, dat ze zich 
tot haar leedwezen niet voldoende had 
kano voorbereiden en daarom tot dit 
plagt t was overgegaan, dat volgens haar 
bij d hoorders moest leiden tot het be-
sluit, wat hun goed voorkwam in het 
gespr ene, aan Mr. Treub, en wat hun 
mindei gelukkig voorkwam aan hárir we 
te schrijven. - 

In 1.0ns Huis" over haar te mogen 
spreken leek een heerlijke opdracht, want 
nergens heeft men meer het recht, haar 
te kennen en te begrijpen dan daar. Die 
stichting was, als 't ware, het beste deel 
van haar zelve, daar hoopte zij haar mooie 
idealen te verwezenlijken en tot op het 
laatst van haar leven bleef haar wakende 
zorg de instelling steunen; haar laatste uit-
gang was naar een dier gewone Woensdag-
avondlezingen, waarop zij, te midden 
van de bezoekers gezeten, met de 
grootste belangstelling het gesprokene 
volgde of met den haar eigen bemin-
nelijken eenvoud en groote warmte van 
gemoed zich dan met deze, dan met 
gene onderhield over zijn of haar belangen 
of over de gezamenlijke belangen van 
„Ons Huis". „Velm uwer zullen zich 
haar herinneren." zei de spreekster, 
„maar toch zult gij waarschijnlijk niet 
geweten hebben, welk een groot, welk 
een overwegend groot aandeel door het 
kleine, bescheiden persoontje werd ge-
nomen in de oprichting en het beheer 
van deze instelling." 

En ook niet, voegen wij erbij, 'hoe 
vèrziend en ruim van denken deze vrouw 
was.. hoe eerlijk en waarheidlievend 
en hoe krachtig en invloedrijk van woord 
en voorbeeld. Want velen, die daar 
zaten te luisteren en die niet tot de 
geregelde bezoekers van „Ons Huis" 
behooren, herinneren z,ch den diepen 
indruk, op hun leven gemaakt door die 
eerste artikelen van Helene Mercier, die ' 
al vent! „Sociale Drommen en Daden" 
het licht hadden gezien ee in de jaren 
om en bij 1880 een heerlijke opwekking 
eet Wao zijn geweest voor vele vrouwen, 
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wier arbeid nu meehelpt. om  op deze 
aarde hier en daar het duister wat 
lichter te maken. 

Helene Mercier schreef zoo klaar en 
overtuigend in dien schoonen, gedragen 
stijl, die aan elk woord waarde en 
beteekenis gaf. Maar natuurlijk viel 
niet op die zijde van haar talent 
het meeste licht. Dat werd uit-
gegoten over het werk der begaafde 
sociale werkster, die de Volkskeukens 
in Anisterdam stichtte en de woning-
verbetering practisch ter hand wist te 
doen nemen, over de stichtster van 
„Ons Huis" in de eerste plaats, waarbij 
de spreekster allen opwekte, den geest 
van Helene Mercier trouw te blijven, 
den geest, die het goede ernstig wilde 
en zich deel voelde van wat George' 
Eliot .noemde .,de heilige, kracht, welke 
het kwade weerstaat, den kring van 

licht, op aarde wijder maakt en de macht 
der duisternis verzwakt." 

Hoe die geest gevormd was, heeft 

de spreekster helder uiteengezet, hoe 
Plato's werk er grooten invloed op heeft 
geoefend en dien zin voor -evenwichtig-
heid en maathouden heeft gewekt, die 
al haren arbeid kenmerkt, hoe verder 
Dr. Doorenbos op de vorming van haar 
opvattingen inwerkte naast Mr. Martinus 

- van der Hoeven, die beiden haar dreven 
in de -richting der vrije ontwikkeling van 
al haar krachten en vermogens. Een 
zwakke gezondheid, geschokt ook door 
een zenuwongesteldheid, die tusschen 
haar 25.. en 30.r levensjaar haar on-
geschikt maakte voor eiken geestelijken 
arbeid, belemmerde haar in haar pogen 
tot vrijmaking van haar persoonlijkheid, 
hield haar terug van het onderw‘ls, dat 
zij zich eerst als loopbaan had gekozen, 
maar liet haar gelukkig kracht genoeg, 
om het vele te verrichten, dot zij in 
haar ruim zeventigjarig leven heeft tot 
stand gebracht. 

Geen wonder, dat de spreekster, waar 
zij de geestelijke invloeden schetste, die 

op Helene Mercier hebben gewerkt, 

Mrs Barrett Browning's „Aurora Leigh-
memoreerde en den inhoud in hoofdzaak 
weergaf • Helene Mercier immers heeft 
dat mooie gedicht in statig proza over-
gebracht en het dus voor Nederlandsche 
vrouwen en mannen toegankelijk gemaakt, 
dat edele werk, dat den Romney-geest 
van de praktijk en het dadelijke nut 
zoo mooi gesteld heeft naast den • dich-
terlijken Aurora-geest, om beide later 
zoo innig in elkander te doen opgaan. 
Naast haar menschelijk medegevoel en 
haar grooten gemeenschapszin deed de 
spreekster daarbij ook Helene Mercier's 
overtuiging uitkomen, dat alléen door 
samenwerking van mannen en vrouwen 
betere maatschappelijke toestanden kunnen 
worden voorbereid, zoodat zij ver bleef 
v.an feminisme á °nuance. 

Haar vriendschap voor Mr. A. Kerdijk 
is haar een groote steun geweest bij haar 
optreden op het veld der praktische 
sociale werkzaamheid. Hij was het, op 
wiens raad zij het vraagstuk der volks-
voeding ging bestudeeren, dat van de 
bereiding van maaltijden voor werkmans-
gezinnen tegen prijzen, die binnen het 
bereik hunner beurzen ,vallen, en met 
wiens hulp zij tot haar eerste sociale 
daad kwam. de oprichting van de 
Maatschappij voor Volkskeukens in het 
najaar van 1886. 

Het aantrekkelijke beeld, dat de spreek. 
ster ons leverde van deze hoogstaande  

vrouw. zal zeker niet nalaten, de toe-
hoorsters later met oogen vol eerbied 
en bewondering te doen opzien naar dat 
portret in de zaal, dat bij deze gelegen-
heid omkranst was, en da» steeds 
herinnert aan de waarheid, hoe menschelijk 
hartelijk medegevoel en zin voor waarheid-
en eenvoud met studielust en vrijheidszin 
eies vronwenleven tot een schoon geheel 
kunnen maken. 

F j. v. IJ. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 

Prijs per regel 40 cent 

NEDERLINDSPIE INTI.001110C 

De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad 
(SeC.retanaat :Theresiastraat 5 I .'s-Graven-
hage) heeft een schrijven gericht tot eenige 
honderden personen in het buitenland, 
waarin hun wordt medegedeeld de tot-
standkoming van deze centrale Neder-
landsche vredesorganisatie en aangedron-
gen wordt op de vorming van Centrale 
Raden ook in de andere landen, althans in 
de onzijdige Staten. 

De Raad wijst in dit schrijven op de 
onvoldoende samenwerking, die vórir den 
oorlog tusscher de verschillende tegen-
standers van oorlog bestond. Niet alleen 

bestond er onvoldoende voeling tusschen 

de personen van uiteenloopende politieke 
richting, maar bovendien werkten de 
Wetenschappelijke en de meer propagan-
distische lichamen niet krachtig genoeg 
samen. 

„Zal dit gemis aan eenheid blijven 

bestaan ? Zal de wereld het tragische 
schouwspel blijven vertoonen van tal van 
verschillende, onderling tegenstrijdige en 
op zich zelf onmachtige acties; zullen 
wij door dezen oorlog nog niet geleerd 

hebben, van hoe buitengewoon gewicht 

een hechte organisatie, een krachtige 

voorbereiding is? 
Zoo ooit, dan is het thans de tijd 

de handen ineen te slaan. Immers, van 

den toekomstigen vrede zal het afhangen, 

of Europa een nieuw tijdperk van drei-

gende „revanche" oorlogen, van steeds 

toenemende bewapeningen zal tegemoet 

gaan, dan wel een tijd van bloei en 
vooruitgang, waarin de volkeren, bevrijd 

van den druk der bewapeningslasten en 

van den dreigenden oorlog, in vrijheid 
met elkaar zullen samenwerken. Zal de 
toekomstige vrede den overwonnenen door 
de overwinnaars worden opgelegd met 

den geest van het „Vae Victis", of 

zal de vrede een gezamenlijke daad 

zijn van alle partijen, waarbij overwinnaars 
en overwonnenen, oorlogvoerenden en on-
zijdigen gelijkelijk. bevorderen het welzijn 
der toekomstige geslachten door het trach-
ten naar een duurzamen vrede. Voor de 
verwezenlijking van dit ideaal kunnen thans 
reeds geleerden en propagandisten door 
de vorming eener krachtige openbare 
meening werkzaam zijn. 

Een poging te doen om deze werk- 

zaamheden te bevorderen is het doel 
van ons schrijven.Wij, die ons in Nederland 
vereenigd hebben tot een gemeenschappe-
lijke, centraal georganiseerde actie, wij, 
die vormen den Centralen „Nederlandsche 
Anti-Oorlog Raad", vOarin vereenigd 
zijn vertegenwoordigers van de meest 
verschillende richtingen, die tot dusverre 

' . zonder volt zend onderling verband den 
oorlog bestreden, wij doen thans een 
dringend beroep op de • gelijkgezinden 
in de andere landen, om gezamenlijk in 
overleg' te treden met het oog op -den 
vrede, die eens gesloten moet worden, 
op een tijdstip dat ons dan niet onvoor- 
bereid mag vinden. 

Willen allen, die inderdaad wenschen 
dat deze oorlog de laatste, althans de 
laatste Europeesche oorlog • zal zijn, dit 
bereiken, dan zal bij het sluiten Van 
den vrede, op dit psychologisch moment 
voor principieele hervormingen, een goed 
voorbereid en concreet hervormings-
programma moeten gereed zijn en dan 
zal dit zeker moeten zijn van de een-
drachtige ondersteuning van hen allen. 
Dit nu voor te bereiden, hiertoe roepen 
wij u reedt thans op." 

De onmiddellijke taak van de ver-
schillende Centrale Nationale Raden zal 
volgens den „Nederlandsche Anti-Oorlog 
Raad" _vijfledig zijn: 

a. Onderzoek door bevoegde mannen 
en vrouwen omtrent de noodzakelijke 
hervormingen in de Europeesche Staten-
verhoudingen. 

Als punten, die vooral de aandacht 
vereische^ worden genoemd: ontwape-
ning of althans belangrijke vermindering 
van bewapening; een nauwere Staten-
aaneensluiting; gebiedswijzigingen in ver-
band met den wil der bevolking; 

—zeggenschap der volksvertegenwoordiging 
in de buitenlandsche politiek; imperia-
listische en expansiepolitiek vrijhandel, 
althans gelijke behandeling van alle naties 
in koloniale gebieden; wedijver der 
volkeren in verbind met afzetgebieden; 
onttrekking der wapenfabrikatie aan het 
particulier winstbejag ; strafrechtelijke 
bestrijding van uitingen van vijandschap 
tusschen de volkeren ; afschaffing I van 
buitrecht ter zee in verband met marine-
uitgaven; internationale rechtspraak en 
dwangmaatregelen tot naleving daarvan; 
samenstelling en periodiciteit van Vredes. 
conferenties. 

- De verschillende Nationale Ra en 
zullen moeten overwegen, welke de er 
onderwerpen in concrete voorstelt n 
kunnen worden belichaamd, voor welke 
voorstellen dan de macht der openblre 
meening moet warden gewonnen. • 

b. Voorbereiding, om de openbdre 
meening ten gunste dezer hervormingen 
te organiseeren. 

Als middelen, om de openbare 
meening zOó te vormen, dat bij het 
sluiten van den vrede met kraalt op 
het tot stand komen der gewenschte 
her vormingen wordt aangedrongen, worden 
genoemd internationaal weekblad, inter-
nationaal petitionnement, openbare be-
toogingen in alle landen, internationaal 
manifest met een voor allen duidelijk 
sprekend beginselprogramma. Met de 
voorbereiding dezer volksactie kan reeds 
thans een aanvang worden gemaakt. 
Want ongetwijfeld bestaan reeds thans 
verschillende door de tegenstanders van 
den oorlog algemeen erkende beginselen, 
welke verkondigd kunnen worden ook 
zonder dat de studie . dier 'onderwerpen  

reeds beëindigd is. De studie ten aanzien 
dezer punten zal niet zoozeer strekken  
om de wenschelijkheid dier hervormingen 
te doen blijken, als om bepaald uit-
gewerkte hervormingsvoorstellen hierom- 
trent te ontwerpen. . . 

c. Handhavingderinternationalesamen-
werking op allerlei gebied. ' 

De Raden zullen een_ .woord van 
waarschuwing - doen hooren tegen on- • 
noodige uitwassen van de vijandige ge-
voelens, die in de -oorlogvoerende Staten 
zich uiten, terwijl zij tegenover de al te 
subjectieve opvattingen in alle oorlog-
voerende Staten een meer objectief geluid 
zullen doen hoeren uit de kringen der 
onzijdige volkeren; 

d. Bevordering eener bemiddelings-
poging op het gunstige tijdstip. 

" e. Opkomen voor den eerbied voor 
het recht. ' 

De „Nederlandsche Anti-Oorlog Raad" 
Spreekt in dezen brief het vertrouwen 
uit, dat in andere landen gelijke centrale 
organisaties zullen tot stand komen, die 

.• dan onderling met elkander in overleg 
Zullen treden en aldus zullen kunnen 
leiden tot één eendrachtige, geconcen-
treerde, internationale actie. De Raad 
eindigt zijn pleidooi voor „concentratie 
van krachten" en „tijdige voorbereiding l' --
met de verklaring, dat niet zonder schroom 
het initiatief tot deze reorganisatie der 
verschillende vredesstroomingen genomen 
is. „Maar de vrees, dat ook thans weder 
het niet voldoende verband tusschen de 

- zelfstandig werkende organisaties tenge-
volge kan hebben, dat veel minder 
bereikt wordt dan, gegeven de talrijke 
krachten ten goede, mogelijk en bereik-
baar zou zijn bij krachtige concentratie 
en tijdige voorbereiding, noopt ons tot 
spreken, tot het nemen van een initiatief, 
dat misschien aan zeer velen zal welkom 
zijn. Wij zijn begonnen, omdat er begonnen 
moest worden." 

Eau bovenmenschalijk antwoord. 
De geschiedenis der Italiaansehe Renais-

sance verhaalt van een burchtvrouw, wier 
man ten krijg was getrokken en wier 
burcht belegerd werd. Heldhaftig leidde 

. ze de verdediging. Trouwelooze dienaren 
wisten haar vier kinderen te ontstelen, 
die in het kamp der belegeraars gebracht 
werden. 

Deze waren blijde met de vier gijze-
laartjes en zonden onmiddellijk de moeder 
de tijding, dat ze onverwijld de burcht 
had over te geven, of de kinderen zouden 
ter dood gebracht worden. 

Toen sprak de burchtvrouw „Neem 
ze, houd ze en doe ermee, wat u goed 
dunkt ... . ik kan nieuwe ter wereld 
brengen om deze' vier te wreken." 

Ze had wat vergeten! 

De dear old lady uit Punch heeft natuur-
lijk zitting in verscheiden comité's. Al de 
ellende van Londen's Eastend ziet ze aan 
haar gewichtige schrijftafel, vol gewichtige 
paperassen, voorbij trekken. Ijverig vraagt 
ze naar naam, beroep, levensomstandig-
heden. Als ze een bijzonder haveloos, 
diep-ellendig vrouwspersoon heeft onder-
vraagd, en de gebogen gestalte gelaten 
en deemoedig verder wil gaan, roept ze 
haar nog even terug, in de overmaat 
harer levendige belangstelling en vraagt :  

„Mag ik nog even uw telefoonnummer 
weten? Dat 's altijd makkelijk." 
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DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geillustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

De Vrouw en de Wet. 
In den eersten tijd van den oorlog 

namen de gruwelen van het slagveld., ge-
nood, die daardoor ontstond in eigen 

land, en de misère der Belgische vluch-

telingen zoo zeer alle gedachten en tijd 

in beslag, dat er van schrijven over andere 

onderwerpen.  niets kwam. Dit is dan ook 

mijne eenige verontschuldiging, dat ik eerst 

nu voldoe aan het reeds lang geleden 

geuite verzoek der redactie, om aan de 

lezeressen der Haagsche Vrouwenkroniek 

een en ander mee te deden uit mijn 

boek „Schets van de Rechtspositie der 

Getrouwde Vrouw." Waarschijnlijk zal 

het velen van u aan den tijd en zeker 

ook aan de lust ontbreken om een vrij 

omvangrijk werk over dit onderwerp te 

lezen, terwijl de groote hoofdlijnen u, 

naar 'Ir hoop, toch zuilen interesseeren. 

Hoe zouden de vrouwen onverschillig 

kunnen zijn ten opzichte van de huwe-

lijks-wetgeving, die dieper in het leven 

van ons allen grijpt dan eenige andere 
wet. Zij regelt toch niet alleen de per-

soonlijke verhouding tusschen man en 

vrouw, doch ook de financieele betrek-

king die tusschen hen gedurende het 

huwelijk zal bestaan, de verdeeling van 

het huwelijksvermogen na den dood van 

een van beiden, en de rechten en plichten 

der ouders ten opzicht'è,  van de kinderen. 

Het komt echter dikwijls voor, dat 

wettelijke en feitelijke verhoudingen ver 
van elkaar afwijken, ja soms elkaars 
co st vormen. Denk slechts aan zoo 
menig gezin, waarin ons barsch art. 161 

, De vrouw is aan haren man gehoor-
zaamheid verschuldigd" totaal onbekend 
is. Ja, er zijn zelfs gevallen, waarin de 
feitelijke toestand zoo is, dat let was, 
alsof de wetgever had geschreven — „de 
man is aan zijne vrouw gehoorzaamheid 
verschuldigd." 

De natuur houdt zich nu eenmaal niet 
streng aan wettelijke voorschriften en 

legt ongelukkigerwijs in een gezin dik- 

FEUILLETON. 
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VROUWENREGEERING. 
Naar hei Duitach van 

A. OSKAR KLAUSZMANN. 

(Nadruk verboden). 

Geheimraad Kersten zag er weer zoo 
—stram en flink uit als in zijn besten tijd. 

De ernst van het °ogenblik scheen hem 
zijn beste krachten teruggegeven te hebben. 
Hij zond vijftig man met bijlen naar het 
bosch, d$t zich 'de nabijheid bevond 
en ook tot de Bachwaldsche bezittingen 
behoorde, met het bevel, jonge boomen 
om te hakken en naar de mijnplaats te 
brengen en ook groote takken van oudere 
boomen mee te brengen_ 

Hij telefoneerde zelf naar de naburige 
bergwerken om hulp en daarbij viel het 
hem in, dat graaf Klinter een jaar lang 
practisch gewerkt had op het Justinus-
werk en daar goed thuis was. Hij belde 
dus ook den graaf op en deze beloofde. 
onmiddellijk le komen.  

wijle de sterkste persoonlijkheid niet in 
den man, maar in de vrouw. 

Of misschien is soms de heerschappij 
der vrouw in 't huwelijk niet aan de 
onschuldige moeder natuur te wijten, doch 
aan den trap, dien de bruid, dadelijk na 
de inzegening van het howelijk,den brui-

degom op den voet heeft gegeven. In 
vele streken o.a. van Duitschland be-

staat het vaste geloof, dat degeen die 
den ander een trap op den voet geeft 
dadelijk na - de inzegening van het hu-
welijk, de heerschappij in huis zal voeren. 

In de 'middeleeuwen gaf de bruidegom 
aan de bruid ook wel een schoen ten 
geschenke als symbool van zijn macht. 
'Dus, jonge bruidjes, k.treletlirofijt van 

deze voorschriften, en probeert het gezag 
te winnen, hetzij door uw bruidegom 
vil& dat hij er aan denken kan, een 
trap te geven; of ook op zachtere wijze, 
door uw liefste een pantoffel te geven, 

ále teeken van uw regiment. 
Want wie de pantoffel voert, die 

gebiedt. Vandaar dan ook de naam 
van „pantoffelheld". 

• Wee echter de arme man, die, hoe 
goed hij zich daarbij ook bivizidt, onder 
het bewind van zijn „betere" helft staat 
— de volksmond maakt hem tot voor-
werp van meedoogenloozen spot. 

Zelfs bestonden er in de dorpen van 

velerlei landen de zonderlingste gebruiken 
om de verachting der dorpelingen uit te 
drukken voor den man die door zijn 
vrouw wat te hardhandig werd geregeerd. 

Zoo lezen we in een journaal van 
1784, dat in het voormalig vorstendom 
Fulda, de hofmaarschalk het dak liet 
afnemen van de woning, waarin een 
man door zijn vrouw werd geslagen. 
In plechtigen optocht, met een vaandel 
voorop, waarop de huiselijke twist af-
gebeeld was, trokken de hofdienaren 
aan den arbeid. 

. En 't was voor de gezondheid onzer 
voorvaderen heel gelukkig, dat men niet tot 
denzelfden maatregelovergingals een vrouw 
omgekeerd door haar man was geslagen. 

Wanneer men alle daken afgenomen 
had van de huizen, waarin de man van 

Kort daarna kwam een auto aanjagen. 
De geheimraad was in het mijnhuis binnen 
gegaan, om elk moment bij de hand te 
kunnen zijn. 

Uit de auto, die voor het gebouw stil-
hield, stapte Dora. 

„Wat kom jij hier doen?" vroeg 
Kersten. 

„Ik hoor, dat er een ongeluk gebeurd 
is en stel er natuurlijk belang in, hoe het 
allooPt." " • 

„J'e kunt ons nergens bij helpen," zei 
Kersten zeer ernstig. „Je aanwezigheid is 
hier geheel overbodig. Je kunt heusch 
gerust thuisblijven en daar telefonisch op 
de hoogte gehouden worden." 

„Ik blijf hier," verklaarde Dora. ,.Ik 
heb er recht op, te ervaren wat hier 
gebeurt." . 

Ze was alle'en gekomen. Tante Szhot-
telius was dien morgen afgereisd. Ze ging 
niet naar Egypte, doch had er de voor-
keur aan gegeven, naar haar geboorte. 
plaats terug te gaan. De nieuwe gezel-
schapsdame had Dom lui, gelaten; ze 
begreep nietig ram al 'die technische zaken 
en wee ree onbekend met elk verhou.  

zijn meerdere lichaamskracht gebruik of 

liever misbruik gemaakt had, dan zou . 
waárschijnlijk 's lieven Heeren zonneschijn 
en regen pardoes in de meeste huizen 
gevallen zijn. Want huwelijksgezag werd 

in vroegere tijden zeer streng door de 
meeste -mannen—uitgeoefend. 

En het feit, dat elke uitzondering • 
van den wettelijker regel: de man is 

het hoofd van 't gezin, als een aboor-• • 
maliteit werd en nog steeds wordt uit-
gelachen en bespot, bewijst toch_ ook 
hoe zeer de wet haar likempel drukt op • 
de opvattingen van reell en billijkheid 
van het groote publiek. 

Daarom is zulk een verouderde huwe-
lijkswetgeving als de onze, die de vrouw 
als een wezen van lager orde behandelt, 
tot groot nadeel van de geheele vrouwe-
lijke sekse; zelfs in de gevallen waar de 
man geen gebruik, nog minder misbruik 
maakt van de te groote rechten, die onze 
wet hem geeft over vrouw en kinderen. 

Daarenboven blijft het wettelijk !luwe-
kjksgoederenrecht, dat in veeweg het 
grootst aantal huwelijken geldt, van het 
grootste gewicht voor de meesten, niet al-
leen zoo lang de echtvereeniging duurt, maar 
ook daarna, voor weduwnaar en weduwe. 

V66r dat ik echter ons tegenwoordig 
recht in hoofdlijnen schets, wil ik met 
aviateurs-snelheid het reuzenterrein van 
het verleden overtrekken. Want hoe zou-
den we het heden begrijpen en de toe-
komst kunnen voorzien, als we het verleden 
niet kennen? 

't.  Zal blijken, dat wij vrouwen, mis-
schien meer dan iemand anders, de 
waarheid gevoelen van de woorden. die 
Goethe Mefistofeles laat zeggen in de I e 
acte van Faust 

„Es erben sich Geaetz' und Rechte 
Wie eine ew'ge Krankheit fort ; 
Sic schleppen von Geschlecht sich zum 

(Geschlechte 
Und rikken vacht von Ort au Ort. 
Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage, 
Web' dir dasz du eis Enkel bist! 
Vám Rechte das mit uns geboren ist, 
Von dem int, leider! nie die Frage." 
(Wordt vervolgd). B. B. N. 

dingen, dat het volkomen doelloos zou.  
zijn geweest, haar mee te nemen. 

„Ik kan me niet met je bezighouden," 
had Kersten tegen Dora gezegd en was 
weer weggegaan, naar den ingang van de 
hoofdschacht. 

Dora ging naar binnen en zette zich 
aan een tafel. Een Oude arbeider,. een 
invalide, die hier zijn bezigheden vond, 
was gedurende een uur haar eenig ge. 
kelschap. 

De oude, eenarmige man, Hartrop ge-
heeten, scheen goed op de hoogte met 
den stand van zaken daarbuiten en van 
hem hoorde Dora eerst goed, wat er 

• gebeurd was. 
Ze was zelf, door onrust gedreven, 

naar buiten gegaan, doch was spoedig 
teruggekeerd. Ze kwam zichzelf daar zoo 
overbodig voor. 

Er was niemand op de plaats, doch 
achter de groote poort, die nu gesloten 
was en door arbeiders werd bewaakt.' 
stond een groote menschenrnenigte, meest 
vrouwen en kinderen. die snikten en 
schreiden. 

Het waren de verwanten van de mijn- 

Resultaten. 
Wat men met het vrouwenkiesrecht 

in Seattle bereikt heeft, vertelt ons het 
blad Votes for Wonen, waaraan wij 
het volgende ontleenen : 

Op—de-westelijke -kust van -Ver= 
eenigde Staten ligt de moderne stad 
Seattle, die bekend geworden is door haar 
merkwaardig snellen groei, de grootsche 

technische werken van gemeentewege 
uitgevoerd en door de bekwame, invloed-
rijke vrouwen, die, sinds zij het kiesrecht 
verkregen, zulke ernstige en vèrstrekkende 
hervormingen op het gebied der ge-
meentelijke en staats-politiek verkregen 
hebben.  

Een der voornaamste leidsters der 
vrouwenbeweging in Seattle is thans in 
London. 1k had een lang onderhoud met 
haar, waarin ik haar verscheidene vragen 
stelde. Wetende dat Amerika nog on-
langs met een oorlog met Mexiko bedreigd 
werd, vroeg ik haar of de vrouwen, die 
het kiesrecht bezitten, zich met deze 
zaak bemoeid hadden. 

lk vroeg : „zijn de vrouwen tegen den 
oorlog?" 

Het antwoord luidde: 
„E.r heerscht onder de vrouwen sterke 

oppositie tegen den oorlog. Wij schreven 
de oorlogsbedreiging toe aan de Dollar-

diplo •atie. Wij hebben vele vergaderin-
gen 4ehouden waar de zaak besproken 
werden de moties, daar aangenomen, 
telegraphisch aan President Wilson mede-
gedeeld. Hij was vast besloten zich niet 
door financiers te laten beïnvloeden. Ik 
duif niet beslist' te beweren, dat onze 
vredesmeetings uitwerking gehad hebben; 
het is onmogelijk dat na te gaan; maar 
ik weet dat in ons land de mannen, die 

openbare ambten bekleeden, steeds meer 
luisteren naar de opvattingen der vrouwen 
wat de waarde van het menschelijk leven 
betreft. Met onze meening wordt in het 
Amerikaansche politieke leven steeds 

meer rekening gehouden." 
„Hebt gij eenig onderscheid bemerkt 

in de wijze, waarop rekening gehouden 
wordt met de meening der vrouwen in 

werkers, die beneden waren afgesloten 

moeders, vrouwen en kinderen. 
Het' kon natuurlijk niet toegestaan 

worden dat al deze opgewonden menschen 

op de mijnplaats kwamen, waar ze alleen 

maar hinderlijk zouden geweest zijn. Maar 

ook zij allen werden verteerd door onrust 

en gaven dit lucht door hun schreien en 
klagen. Deze uitbarsting van smart van 

vele honderden menschen dreef Dora 
terug in huis. Daar bleef ze zitten en 

staarde naar het hooge venster, waar de 

witte stoomwolken, die de pompmachines 

uitstootten, voorbij vlogen. 
De deur werd opèngerukt en haastig 

kWam Klinter binnen, terwijl hij Hartrop 
toeriep 

„Gauw, gauw, ik moet afdalen, geef 
eens kleeren." Toen eerst zag hij Dors 
en scheen zeer verrast, haar hier te vinden. 

,.Hoe staat het in de mijn ?" vroeg Dora. 

,.Niet goed." antwoordde graaf Klinter. 
„ heelemaal niet goed! Er schijnt een 
tweede doorbraak te zijn; de reddings-
colonne onder aanvoering ;aa Spotding 
is .afgesneden. We hebben geen enkele 

verbinding meer mei hen 

Dit No. bestaat uit 2 bladen. 
le Blad. 

rens
StrikeOut



der`"' 
RZISCii e JAPirreN 

,NneNeZ3R&C.,  
00Raerme 140. 
1.5.1f.F29N 8195 

2 

den staat Washington. velen- en nadat zij 
het kiesrecht verkregen hebben ?" 

• „De mannen van Washington hebben 
het oordeel der vrouwen altijd op prijs 
gesteld, maar de politici hebben er nooit 
eenige waarde aan gehecht; nu echter 
zijn wij veranderd. Onlangs ieide mij 
een candidaat voor den senaat: waarom 
zijn de vrouwen toch niet tot mij ge-
komen om te spreken over hetgeen zij 
willen? Gij weet toch, dat ik belang 
stel in alles wat de vrouwen betreft, en 
op de hoogte wensch te zijn van haar 
belangen. Vooral mannen, die zich bezig 
houden met het vraagstuk 'van de volks-
gezondheid, roepen gaarne de medewer-
king der vrouwen in. Zij zeggen, dat 
men slechts met hulp der vrouwen den 
menschen hygiënische begrippen kan bij-
brengen." 

,.En hoe is de zorg voor het voedsel. 
de behandeling daarvan ?" 

„In onzen staat is het voedsel in bak-
kerijen, restaurants en op marktplaatsen 
onder contrdle van vrouwelijke ambte-
naren; allen die zich bezig houden met 
toebereiden of verkoopen van voedsel, 
als koks, keukenmeiden, af wasschers, 
kellners, verkoopers, arbeiders in fabrieken 
van levensmiddelen, moeten bij indienst-
treding een verklaring van" een dokter 
overleggen, dat zij noch aan tuberculose, 
noch aan venerische ziekten lijden. Ont-
dekt de geneesheer eenig ziektesymptoom, 
dan worden zij onmiddellijk opgenomen in 
een van de gemeentelijke sanatoria en 
hen wordt niet toegestaan, levensmidde-
len te behandelen, vulde zij geheel her-
steld zijn. Verder is alle voedsel, dat 
ten verkoop wordt uitgestald, Mekt. 
Onlangs kwam ik langs een slagerswinkel 
in Buckingham Palace Road in Londen 
ik kon mijn oogen niet gelooven, toen 
ik zag, hoe het vleesch blootgesteld was 
aan de lucht • en aan het stof van de 
straat. Verder zag a hier in Londen een 
open kar vol brooden door de straten 
rijden, open uitstallingen van vruchten 
enz., al de vliegen, die over een en ander 
rondkruipen, vervullen mij met schrik 
en zorg." 

„Betaalt uw regeering aan inspecteurs 
en inspectrices een zelfde salaris ?" 

„Zeker; in elk departement van 's lands 
dienst, ook in de scholen, krijgen mannen 
en vrouwen hetzelfde loon." 

„Hoe wordt voor de onvermogende 
weduwe met jonge kinderen gezorgd ?" 

„Wij geven iedere moeder, die weduwe 
wordt, een pensioen. De grondslag is 
10 dollar per maand voor het eerste 
kind, maar indien in het gezin een 
geval van ziekte of gebrekkigheid voor-
korrit, dan wordt de zaak voor een 
speciaal daartoe aangewezen ambtenaar 
gebracht, die het recht heeft de uitkeering 
honger te stellen. Deze wet werd voor-
gesteld en krachtig gesteund door de 
Vereeniging van Moeders." 

„Nog een laatste vraag. Vreeger was 
Seattle een middenpunt van blanke-sla-
vinnenhandel. Wat hebben de vrouwen 
daartegen kunnen bereiken ?" 

„Sinds de vrouwen het kiesrecht hebben, 
is de gereglementeerde prostitutie afge- 

Hartrop kwam terug met het gevraagde 
en Klinter verdween snel, Dora sprakeloos 
van schrik achterlatend. 

Ze had het wel vermoed, toen ze het 
bericht van den doorbraak kreeg, dat 
Werner de eerste zou zijn, die de redding 
zou leiden en dat hij geen gevaar zou 
schuwen 

Een tweede doorbraak, afgesneden door 
het water! Graaf Klinter, die zich. hals 

'over kop verkleed had, stormde vanuit 
de kleedkamer dwars door de zaal en 
riep Dom_ nog even een groet toe. Zijn 
haast was beangstigend. 

Hartrop kwam uit de kleedkamer en 
ging op Dora af. 

.Erg, heel erg,-  zei hij. „Een ongeluk 
komt nooit alleen. Er zijn, geloof ik, mijn-
gassen losgekomen rn de bergraad met 
zijn mannen verkeert in het grootste ge-
sar. Met mijngas valt niet te spotten. 
Ik tal toch eens even gaan zien. of ik 
or niet wat meer van te weten kan komen." 
I lartrop ging weg en Dora bleef weer 

• . 'geheel alleen. 
Wat heteekenden alle emoties win de 

laatste weken bij -hetgeen te su onder-
_  

schaft. Seattle was, zooals gij terecht 
opmerkt, een middenpunt voor den handel 
in blanke slavinnen, maar nu kan die 
handel daar niet meer ongestoord gedre-
ven worden. Sedert -de vrouwen het 
kiesrecht hebben, zijn er acht vrouwen 
bij de politie aangesteld om het toe-
zicht te houden op die handelaars. Zeer 
zware straffen zijn vastgesteld, onver-
schillig welke de sociale positie en de 
relaties van den schuldige zijn. Er zijn 
weinig prostituée's. Dit jaar zal waar-
schijnlijk een wet 'worden aangenomen, 
waarbij. aan. buiten echt geboren kinderen 
dezelfde bescherming en dezelfde erfrech-
ten gegeven worden als aan wettig ge-
boren kinderen; zoodoende dragen beide 
ouders de verantwoording voor het wel-
zijn der kinderen, om het even of het 
een wettig of een vrij huwelijk betreft. 
Wat wij, Amerikaansche vrouwen, niet 
kunnen begrijpen, is dat een land als 
Engeland van de diensten, die vrouwen 
kunnen bewijzen, geen partij trekt. Ik 
ben overtuigd dat in deze tijden van 
crisis de oogen van de Britsche regeerrog 
open zullen gaan voor de partij, die ge-
trokken kan worden van de praktische 
bekwaamheid en de intelligentie der 
vrouwen. De vrouwen in de beschaafde 
tanden van turopa'reoetenieBerTling het 
kiesrecht bezitten; daarin ligt de beste 
waarborg voor het geluk van het groote 
gezin, dat staat genoemd wordt." 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

TOONEEL. 
DIE HAGHESPELERS. 

Mensehen en Wapenen 
door G. Bernard Shaw.') 

In de twee voorlaatste nrs. van ons 
blad schreef Nannie van Wehl uitvoerig 
over dit tooneelsluk en nam er brok-
stukken uit over, zoodat onze lezeressen 
konden kennis maken met de Shawsche 
geestigheid. Het is voornamelijk aan dit 
spiritueele bestanddeel van zijn werk, dat 
Shaw zijn groote bekendheid te danken,.  
heeft. Zoolang deze schrijver zijn geestig-
heid in het goede spoor houdt, hier en 
daar de spranken van zijn vernuft afwisselt 
met lichten spot, op goedige wijze den 
draak' steekt met de hebbelijkheden zijner 
medemenschen, is hij voor de groote 
massa de aangename causeur, aan wiep 
men met genoegen zijn aandacht schenkt, 
maar zoodra de bittere satyre hoogtij viert 
en hij dolksteken uitdeelt, rechts, links. 
en overal, wendt men zich gegriefd af. 
.Shaw kan onverbiddelijk scherp zijn. hij 
houdt niet van mantels, die met liefde 

I) Ante and ihe 

vond 1 Nauwelijks was de man, dien ze 
liefhad, aan den dood ontsnapt, of hij 
scheen weer te moeten ten onder gaan. 

Hartrop bleef heel lang weg, tenminste 
heel lang in Dora's oogen. Toen hij eindelijk 
terugkwam, had hij een bedrukt gezicht. 

„God zij hun genadig," riep hij uit. 
„De bergraad en de vijf mannen. die hij 
bij zich had, zijn zonder twijfel verloren. 
Zij zullen door het mijngas stikken en 
het is onmogelijk, hun hulp to brengen, 
al wilde men ook nog zoo graag. De 
arme bergraad! Hij was zoon goed en 
nobel mensch, voor ons allen had hij 
altijd een vriendelijk woord." 

Hartrop veegde met de leege linker-
mouw van zijn jas langs zijn oogen. 

Dora zag het en merkte er 'zelfs het 
komische van op. 

Zè schreeuwde het niet uit, ze huilde 
of kreunde niet. ofschoon deze man, die 
blijkbaar goed ingelicht was, reeds den 
doode betreurde. Het was alles koud 
eis stil in haar geworden, slechts in haar 
'hoofd brandde het, alsof daar een vonk 
gloeide. die steeds verder in haar hersens 
;rat, 

Kellenbach's Paedagagisch ?wegel_ 

Voor een uitverkochte zaal behoort 
in deze dagen heel wat animo onder 
het publiek te bestaan; toch heeft de 
attentie van Kellenbach's Paedagogisch 
Poppenspel het verleden Zondagmiddag 
zoover weten te sturen en woonden wij 
met belangstelling de opvoering bij van 
„Klein Duimpje" en „Tafeltje dek je, 
Ezeltje strek je". „Knuppel uit den zak". 
De kinderen genoten met volle teugen van 
dit op echt paedagogische wijze vertoonde 
spel en op de vragen, door de poppen 

Weer werd de deur opengerukt en 
opzichter Oswald stortte naar binnen, ge-
volgd door twee man. 

Het rookmasker!" riep hij Hartrop 
toe. „Waar is het ?" 

„Daarboven in de voorraadkamer!" 
riep Hartrop. 

Opzichter Oswald ging naar Dóra en 
meldde haar officieel: 

„Graaf Klinter wil met het rookmasker 
aan in het mijnveld gaan, waar de mijn-
gassen zijn, hoewel mijnheer Kersten het 
Met wil toestaan. Het is eenvoudig een 
zelfmoord van graaf Klinter, want de 
bergraad en degenen die bij hem waren, 
zijn al lang dood. Maar graaf Klinter wil 
het, niet opgeven.... 

Daar buiten werd het nacht. De dec-
triache booglampen flitsten aan. De wolken 
rook, die nu langs het venster vlogen, 
waren zwart. Maar met de regelmatigheid 
van een uurwerk en niet tegen te hou-
den, evenals het weraelijk noodlot daar 
beneden, "kwamen ze weeds weer 
voorbij. 

Waarom bleef Dora hier? W1111001 
zette ze zich niet in haar auto en reed  

tot hen gericht, volgde onmiddellijk het 
juiste antwoord, waaruit voldoende de 
groote attentie der kinderen bij deze voor 
hen bij uitstek geschikte vertooningen 
bleek. 

Vooral het tweede nummer viel zeer 
in den smaak en is dan ook nog boeien-
der voor de kleinen dan het overoude, 
alom bekende „Klein Duimpje". 

Dat Kellenbach nog eens binnenkort 
zijne voorstellingen komt herhalen, zal- 
velen verblijden. • 

Wij kunnen een gang naar Diligentia 
op 29 November warm aanbevelen. 

Angèle Sydow. 

Ook deze bekende Poolsche danseres, 
ondervindt de gevolgen van den oorlog. 
Haar Erigelsche tournee moest uitgesteld 
worden. 
- Intusschen zal het vele onzer lezeressen 

verheugen, te vernemen, dat Angèle 
Sydow zich, als leerares in de rhytmische 
gymnastiek, in Den Haag gevestigd heeft. 

Wenken voor de huisvrouw. 

Gooi uw citroenschillen niet weg; 
_solar verschillende doeleinden  kannen ze  

dienen. Allereerst kunnen ze, dun afge-
schild (zonder het taaie witte deel der 
schil erbij).. opgehangen en gedroogd 
worden. Ze behouden hun geurig aroma 
en kunnen, in den tijd dat er geen 
citroenen zijn, zeer goed gebruikt worden 
om aan verschillende spijzen een smaakje 
te geven. (Citroenmelk. Jan in den zak. 
oliebollen enz.) 

Men kan de schillen ook in de water-
kannen van de slaapkamers leggen. Het 
waschwater wordt er goed en aangenaam 
door. 

Uitgeknepen citroenen hooren bij het 
zeepbakje in de keuken. Vlekken aan 
de handen van het groenten- en vruchten-
schoonmaken verdwijnen, wanneer men 
ze met een citroen, waar nog een beetje 
sap inzit, flink afwrijft. 

Eerst daarna moet men de handen 
met zeep wasschen. 

Wasch uw theebladen en andere voor-
werpen van lakwerk niet af met warm 
water of zeepsop. Veel beter is het, ze 
te behandelen met een wollen lapje. ge-
doopt in olijfolie met een weinig meel. 

Kindermopje. 

Terwijl de jonge bezoeker verlangend 
de komst van de dochter des huizes af-
wacht, komt kleine Els binnen en heeft 
zich al gauw een goed plaatsje op de 
knie van den gast uitgezocht. Met haar 
hoofdje tegen zijn schouder geleund is 
ze weldra met hem in een vertrouwelijk 
gesprek over haar witte muizen-verzame-
ling, totdat haar oudste zuster binnen-
treedt en verontwaardigd uitroept: „Els, 
hoe durf je! Schaam je je niet! Kom 
er dadelijk af I" 

„Ik zou je danken." roept Els, even 
verontwaardigd. „ik zat er het eerst!" 

heen? Ze wist het: ze was niet in staat, 
van haai plaats op te staan. Haar voeten 
waren als verlamd, en in haar hersens 
brandde het steeds heviger .... 

Een geschreeuw uit honderden kelen 
klonk plotseling van buiten ; enkele hoera-
kreten klonken ertusschen. 

De oude. Hartrop zette zijn muts op, 
die naast hem op de bank lag en ging 
weer naar buiten. Na korten tijd kwam 
hij terug. 

„Er ie een telefonische verbinding met . 
de afgesneden colonne. Ze konden eerst 
niet bij het toestel konten. Ze melden 
nu. dat er honderdtwintig man zijn en 
zich in goeden welstand bevinden. 
Ze hebben voldoende lucht, en het is 
alleen erg koud. Ze zullen allen gered 
worden." 

Het schreeuwen daarbuiten hield aan. 
Zoo gaf de menigte aan haar opwinding 
en vreugde, lucht. 

(Wade vervolgd). 

bedekken, hij trekt de mantels grimmig 
weg om een voor een de wonden der 
maatschappij bloot te leggen. Men denke 
slechts aan: „De Huizen van deb 
Weduwnaar'.  en „Mrs. Warren's bedrijf", 
enz. 

Maar in „Menschen en Wapenen" 
is Shaw ven een beminnelijke, dolle 
geestigheid, waar tusschendoor een diepe, 
diepe ernst telkens even om den hoek 
gluurt. - • 

Het was een mooie avond, de zaal' 
was geheel gevuld door een dankbaar 
publiek, da; blij was voor. een poos de 
oorlogsmisère te kunnen 'vergeten. 

Over de vertolking is veel goeds te 
zeggen.' 

Majoor Petkoff, de joviale, oude heer, 
die zoo genoegelijk anderen het werk 
laat doen, terwijl hijzelf in de bibliotheek, 
waarin geen boek te bekennen is, ligt te 
slapen en daarna vol ernst zegt: „We 
hebben een aardig stuk werk achter den 
rug," ' werd vertolkt door Anton Roemer, 
die van dit gemoedelijke type een uit-
stekende creatie gaf. 

Mevrouw Coeling—Vorderman wist 
Katharina, zijn vrouw, heel aannemelijk 

. te maken,. haar verontwaardiging op 't 
slot van 'bedrijf I. haar samensisel met  
den majoor en-l-ater haar optreden tegen 
Bluntschly, was zeer goed. 

Erry Cremer, als hun dochter, kwam 
niet boren haar dilettantisme uit. Zij be-
naderde de Raina-figuur, maar deed deze 
niet voor ons leven. Hoe hebben wij 
Enny Vgile in deze rol gemist. Toch 
heeft Erry Cramer goede kwaliteiten. een 
stem, waar iets van te maken is, een 
slank, soepel figuurtje, smaak om zich te 
kleeden en bovendien le feu sacré, dat 
geen enkele' kunstenaar missen kan. 

Verkade als kapitein Bluntschly was 
prachtig op dreef, in het eerste bedrijf 
na het vertrek van Raina, waarin hij 
vergeefs tracht wakker te blijven, was 
hij onverbeterlijk, maar ook de beide 
-andere bedrijven door heeft hij het publiek 
on.' eerstaanbaar geboeid. 

Een woord van lof komt toe aan Betsy 
Ranucci Beckman voor haar mooie Louka-
creatie, hoe frisch en levend heeft zij 
deze hartstochtelijke. wilde Bulgaatsche 
meid uitgebeeld. 

Dirk Vetbeek gaf Sergius Saranoff 
geheel uit de verf, geheel af was daaren-
tegen de Nicole van Dommelshuizen; 

Het decor was als steeds bij Verkkde 
zéér smaakvol, alle bedrijven door. 

JACQ. R. v. S.1 



PREMIE VOOR ONZE ABONNÉ'S. 
Zeer talrijk zijn de aanvragen van onze abonnés om losse nummers van ons blad ter comple-

teering van het feuilleton VROUWENREGEERING, dat men in zijn geheel wenscht te bewaren. 
Wij kunnen thans aan die aanvragen niet meer voldoen, daar meerdere nummers totaal uit-. 

verkocht zijn. 
Daarom hebben wij besloten, dit zoo bijzonder in den smaak vallend feuilleton in boekformaat 

uit te geven. Het zal een lijvig boekdeel vormen van vermoedelijk 300 a 400 pagina's. 
Wij zullen dezen roman in' den handel brengen voor f 2.90, doch hem onzen abonné's om-

streeks einde Januari 1915 aanbieden als 

GRATIS PREMIE. 
DE DIRECTIE VAN 

DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK. 
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M. HAZEBROEK-TEUNISSEN 
KORTE POTEN 5 - Tel. H 6447 

Bericht de ontvangst van eene uitgebreide collectie 

SPEELGOEDEREN. 

ST. NICOLAAS-ETALAGE gereed ! 
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MECCANO 

Jonge Mechaniker 

RENAISSANCE 

Kon. Ver. Het Ned, Toonel 

OLYMPIA-
THEATER 
Pr. Beaddltplela 3. - Tel 6295. 

  

Woensdag 25 November, 
SUCCES-REPERTOIRE 

8 uur, van 20-26 Nov. 1914. 

In den keebnkt. Schouwburg:: Steller Photo Play Company. 
No. 15 v. h. Abt. Het o t is weder gesteld 

er leiding van den Heer 
S. VAN 

(Der Hollándi ch 

Mr. Jac. K 'ntford 
beroemde tective in 

hel vervtisselde Schilderstuk. 
Schlager Detective Roman in 

4 afdeelingen. 
Schitterend uitgevoerd is de ont-
snapping uit den in volle vaart 

zijnde auto. 
Sensationeel. Spannend. 

Tooneelspel in 3 bedrijven van • 

j""A. 
 
 Si"" Meen. HONDENSOORTEN. 

Zondagavond 22 Nov. 8' , uur. Gaumontbeeldje. • 

Z ij n Evenbeeld. Comedie Katern Cy. 

Mevr. W. v. d. Horst (als gast). Jeane de Rechter. 

Straus Als de Kersen bloeien. 
Tooneetspel in 3 bedrijven 

door Dr. JAN VAN EPEN. 

Theater VERKADE. 
Meerengracht. 

Zondagmiddag 22 Nov. 2' , u. 

Zijn Evenbeeld, 

Maandag 23 Nov. 8V, uur. 

Zijn Evenbeeld. 
Cor. v. d. Lugt Melsert. W. 
Duymaer v. Twist; Annie van 
Ees, enz. 
Zondags gereduceerde prijzen. 

Jeane is een Wedervraagje. 
Amusante Comedie. 

Onze actualiteiten Revue is steeds 
de Interessantste. 

No. 12 der Oorlogs-Serie. 

Familie-Pension 
M'n RANG 

VAN ROOIJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

ELLENB0CH14 
Paedagogisch Poppenspel. 

Vorige week Diligeotia geheel 
uitverkocht. 

Op algemeen,  verzoek herhahng 
r..Zoirdag 29 Nov., 2 uur 

Vertoond aal *orden 
I. St Nicolaas eo de twee stoute 

• • 
2. Roodkapje. 
3. Jan Kimmen. 

Pnjmn der plaatsen 
Kinderen Zaal i 0.50, Geleiders f 0.75 

Bakoe 10.25, 10.50 
Kaartverkupt en plaatsbespreking 

van af heden us 

Coocerliail hiligentia, /omlag 22 loucher, uur. 

Intern. Concert- en ThesterbCfeinif' 
De Haan & Co. 

Papestreat 10s, Telef. 5393.  
Voorloopig Bericht!!! 

KLIC' KA 

ZAAL 
DILIOENTIA 

Muodag 23 Nor., 8 oor, 
Op veelvuldig verzoek 

ue CONCERT in BILINENTIA 
door' den beroemden 

Harp-virtuoos 

ie 

BEZIT GIJ EFFECTEN? 
Abonneert U dan op het Financieel Nieuwsblad 

35 Neerlands Koopkracht" 
Bureaux : Laan van Meerdervoort 30. 

KATHLEEN PARLOW. 
Kaarten á f 2.—, 1 50, f 1. —, dagelijks aan Diligentia. 

ST. NICOLAAS TENTOONSTELLING 
KUNSTZALEN D'AUDRETSCH 
Hoogewal 16a -:- Den Haag 

Batikwerken Wegerif 
`13-6Pien lOthe Kruse 

Snijwerk Vermeiren 
Aardewerk Colenbrander 

Meubelen Hilde Krop. 
TOEGANG VRIJ. - GEOPEND 10-5. ZONDAG's 2-5 UUR. 

OBLIGATIES 
in coupures van f 1000, f 500 en f 100, 

tegen den koers van 100V, °te  
worden verkrijgbaar gesteld door: 

DE VADERLANOSCHE BANK 
0 VOOR BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapitaal 1 mihoen gulden) 

's-Bravenhage, Laan van Meerdervoort 23. 
De gesloten leeningen hebben voornamelijk tot onderpand onver-

deelde nalatenschappen en hypothecaire grossen.Bij nalatenschappen 
wordt het eventueele risico, aan die soort van leeningen verbonden, 
door eene verzekering gedekt, terwijl hij grossen tot zekerheid 
strekt èn het onderpand b de aansprakelijkheid zoowel van den 
hypothecairen schuldenaar als Van den hypothecairen schuldeischer. 
Jaarverslag en prospectus warden op aanvraag toegezonden. 

Buitengewone Aanbieding 
van PERZISCHE en TURKSCHE CURIOSITEITEN 

II voor aanstaande 

ST. NICOLAAS 
tegen bijzonder voordeelige prijzen ie 

Kulcsár's Perzisch »duig, Oen Haag, horkerig II. 
SCHMIDT & VAN VIANEN 

(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16). 

Telepk. 8004. — Scheveningsche Veer 11. — den Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor het toekenen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN. 

KORHOENDERS. 

FAISANTEN. 

P ATRIJZEN. 

EENDVOGELS. 

HAZEN. 

ENZ. 

Meest uitgebreide 
sortearing 

Dames-, Heeren-, 
Kinderparapluies 

en Wandelstokken.  

Opera lloyal Francais de la lag 
Dirnanche 22 Novembre, 

No. 6 de Pabonnement. 

LA JUIVE. 
Bureaus vt/, h, Rideau e h. 

Lundi 23 Novembre, 
No. 17 de l'ebonnement. 

CARMEN. 
Carmen Mme Lora Dorly. 

Bureaux 71), h. Rideau Ah. 

Sydow-Cursus 
Gebouw PULCHRI STUOIO 

Zaal LOUIS XV. 

Beoefening der classieke dansen 

door de methode logCle 
Aanvang der cursus 25 NOVEMBER. 
Spreekuur WOENSDAGS en 

ZATERDAGS van 1 tot 4 uur. 
Prospectus op aanvraag. 

MAISON MEIJER 
TROMPSTRAAT 73 

_bij de Laan van Meerdervoort. 
4050 Telefoon 4050. 

- Dejeuners, Diners, Soupers. 
Koude en Wanne Schotels. 
Van af heden dagelijks Erwten=  

soep, aan huis bezorgd á 40 cent 
per portie. 

Firma E. RIMMEL. 

TENTOONSTELLING 
van een 

groote voorraad 
SIERLIJKE. ARTIKELEN 

O007 

ST. MIS-
OEREN, 

van de eenvoudigste tot 

rijkere soorten. 

Beo Haag, - Boogstraal 25, 
. Telefoon 6113. 

Hillmer 
NOORDEINDESILTEL.166Z 

Handschoenen 
Pruik:Le SI. Nis. geschenkeo. 

ADVERTENTIEN. CONCERTBUREAU HANS AUGUSTIN, AMSTERDAM. 

VAN AKEN: 

met medewerking van 

LE111101 SCHREI. 
Zang, 

Begeleiding: H. A. P. OE 
WAART. Op verzoek voor 
hang: Symph jonische 
long .10LTAVA''(Moldau). 

Leest de schitterende 
persbeoordeelingen. 

Pr. t 2.—,11.50,1 1. 
pIaatsbespr. van  

af heden. 

St. Nicolaas Geschenken 
JAC. W. F. BIEGELAAR, 
Verseskaal 31, Papeshal IN 

Telephow 

2502. 

rens
StrikeOut



.Overroller haren kunnen 
binnen 8 dagen moe goed en 
pijnIbes verwijderd worden. Be-
handeling door beschaafde Dante 
in gesloten :elan. • 

Br. N°. A 127 bureau v.d. blad. 

DAMES d 

FOURRURES. TAILLEUR POUR DAMES. 

*EAU DE COLOGNE van de beste Huizen 

TOILETZEEPEN in soorten. 
G. J. R. VAN DER GAAG & ZOON, 

DROGISTEN. — HOFLEVERANCIERS. 
GROENMARKT 27. - DEN HAAG. - TELEF. 2512. 

MAISON W. TIMMERS: 
Lange Poten 29e. Tel. 6328. 

...MANTELS 
PELSMANTELS 

...TOILETTEN 
COSTUMES en BLOUSES. 

Mantelcostumes naar maat van af 150. 

EEN NUTTIG CADEAU' 
voor ST. NICOLAAS is een BONT of MOF. 

Maison Probatum - Zeestraat 44 - Telephoon 6073, 
Biedt U een ruime keuze hierin. 

SHAWLS van af f 5.50, MOFFEN van af f 7.50 enz. 

Ziet onze Etalage. 

Den Haag. - GROENMARKT 24. - Tel 2505. 

• ST. NICOLAAS-GESCHENKEN .c? 
PRACHTIGE SORTEERING 

0 

Dames-, heren- en Kinderparapluies 

CL 
 zoowel in de meest eenvoudige als in de :•• 

• - fijnste genres - 

Ix -g- 
WANDELSTOKKEN RUZWEEPEN 

ANNA VAN OEN HORST 
PERRY 8e C. . 
20 straat Hoog  
13 Plein -: eilkijell de 

Nieuwste Dameslaschjes, 

Maison. Lansberg_ 
El ler coupeur a la .vla Lam Jc Pans, La llaye. 

Vervaardigen, veranderen en.  herstellen van alle soorten PELTERIJEN. 

VAN SWIETENSTRAAT45. 

KAP. en MODE SALON 

Uitsluitend voor Dames en Kinderen 

Anna Paulownastraat 31 

DEN HAAG. 

Telefoon 3371. 

N. V Eksetrieehe Drukkerij D. Atlas" .a-Gravenhage. 

wed. G. STROEF 
Noordeinde 105. 
Telefoon 2413. 

WARMWATERZAKKEN 
WINDKUSSENS 
IJSBLAZEN 

HOSPITAALLINNEN 

A LA BELLE CANNE 

M. A. LABOYRIE 
LENSVELT NICOLA 
VEENESTRAAT 23, - DEN HAAG. .  

WIJ NOODIGEN U UIT TOT EEN 
- - BEZOEK AAN DE - 

St. Nicolaas-Etalage 
WELKE IN EEN DER ZIJZALEN VAN 
ONZEN LUNCHROOM IS. INGERICHT. 

Onze geachte clientèle wordt be-
leefd verzocht tijdig hunne FOTO's 
te laten vervaardigen voor het a. s. 
ST. NICOLAASFEEST in 

C. J. L. VERMEEN] FOTIGHAFISGI ATELIER 
TOUSSAINTKADE 11. 

Foto's en Lifitenhan del, 

Weimarstraat 13. 

ROTTERDAM. UTRECHT. 

Uitgebreidste keuze in Lijsten. 

A. KOGELS EN ZOON 
PRINSESTRAAT 52-56. — DEN HAAG. 

TELEFOON 2825. 

Gekleurde zijden Kamerpantoffels 

en Muiltjes zonder hak f 1.65. 

Vraagt onzen Geilt. Catdlugua.  

Van Heijningen & Co, 
Laan van n. D. Indië - Tél. H. G336 - 

près du Bezuidenhout. 411. 

Robes, Manteaux et Chopeaux 
flous demandons spéciolement vota attention 

pour nos 

Costumes-Tailleur sur mesure 

Th. PERMENTIER. 
LANGE POTEN 23. - TEL. 6908. 

ST. NICOLAAS IENIIENKEN. 

SINT NICOLAAS. 
Coupon-Magazijn „CHIC" 

NOORDEINDE 57. -_- 

Ontvangen groote zendingen 

Coupons voor Mantel-Costurnes._ 

Coupons voor Gekleede Costumes. 

Coupons voor Blouses en Rokken. 

Zijde en velvet 

MAANDAG 23 NOVEMBER BEGINT DE 

GROOTE JAARLIJKSCHE UITVERKOOP. 

- MAISON DE BONNETERIE. 
BUITENHOF - GROENMARKT. 

THEODOOR GOEDVRIEND'noodlgt 11 uit ellen tentoonstel-
ling van Schetsen, Teekeningen en Etsen te komen bezichtigen 
te zijnen huize.: 
LEUVENSCHE STRAAT 85, Belgischyark,SCHEVENINGEN. 

Dagelijks van I1-5 uur. - Telefoon Schev. 779. 
Ge.opInd van 11 November tot 8 December. 
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OE HAAGSCHE VROI.INENKRONIEK 
van Zaterdag 21 November 1914. 

2e Blad. 

  

aan miss Nightingale, door tusschenkomat 
van sá Herbert. hoofd van het departe-
ment van Oorlog, deieri post van ver-
trouwen aanbood. 

„Ik voor mij ken m geheel Engeland 
slechts één vrouw, die zulk een onder-
neming zou kunnen leiden en tot een 
goed einde brengen. Herhaaldelijk reeds 
heb ik ei over gedacht -u te polsen. De 
keuze der andere verpleegsters zonde U 
natuurlijk worden overgelatercs, Het zal 
moeilijk zijn, vrouwen te vinden, geschikt 
en bereid tot een werk, dat zoo vreeaelijk 
is es- dat behalve goeden wil en vak-
kennis groeten moed en tact vereischt. 
Het allermoeilijkste zal zijn om te komen 
tot een goede samenwerking met de 
plaatselijke medische en militaire autori-
teiten daarginds. Door uwe persoonlijke 
hoedanigheden, nwe vakkennis, uw gave 
van administratie , 41 -daarbij ook door 
uwe hooge maatschappelijke positie, zijt 
gij -tot dit werk bekwaam, als niemand 
anders het is." 

Toen miss Nightingale de eervolle op-
dracht van de regeering aanvaard had 
en dit publiek gemaakt werd, verhief 
zich een zeer gemengd koor in den lande. 
Helaas was de oppositie veel grooter 
dan het aantal voorstanders. Ontelbaar 
velen twijfelden aan het slagen van een 
vrouw op dezen moeilijken post. Weer 
velen bleven het ondanks den ontzettenden 
nood, ongepast vinden, vrouwen als ver-
pleegsters voor- soldaten. 

Tallooze grappen gingen de rondte 
doen omtrent miss Florence en haar 
»nachtegaaltjes-. 5) 

Maar temidden van die grappen. van 
vernordeeling en van miskenning harer 
be2oelingen ging miss Nigiveiniale door 
met het vormen van haar staf. Daar 
natuurlijk de tijd ontbrak, verpleegsters 
te vormen, moest Florence zich wenden 
tot degenen, die al verpleegster waren 
en zoo wendde zij zich ook tot de 

—Katholieke ziekenverpleegsters. 
Dit bezorgde haar de bitterste tegen-

werking. Ondanks alles zeilde ze den 
21en October 1854 uit met 38 ver-
pleegsters, waaronder I 0 katholieke. Arg-
wanend en insinueerend ging men vragen:  
tot welke secte miss Nightingale dan wel 
behoorde? En een geestelijke, die haar 
kende; gaf kortweg ten antwoord: „Tot 
de secte, wier leden ongelukkigerwijze 
zoo zeldzaam zijn — tot die van den 
Barmhartigen Samaritaan." 

„Het oppertoezicht, aan Florence 
Nightingale toevertrouwd, strekte zich uit 
over den staf van alle acht hospitalen 
aan de Zwarte Zee, waarover de ge-
wonde en kranke soldaten gedurende 
dezen veldtocht werden verdeeld. Het 
middelpunt daarvan,- en in den eersten 
tijd het centrum harer werkzaamheid, was 
het groots hospitaal te Scutari, een ge-
wezen kazerne, tijdelijk door de Turksche 
regeering aan de Engelsche bondgenoten 
ten gebruike afgestaan. 

Bouw en ligging van het hospitaal 
waren goed, maar daarbinnen heerschten 
vervuiling, ellende, besmetting, wanorde. 
Gewonden en lijders aan hospitaalkoorts 
en cholera lagen door elkander opgehoopt. 
Hun wonden waren niet verzorgd, hun 
gebroken ledematen niet gezet. In de 
hospitalen was geen vaatwerk. noch huis-
raad van welken aard ook. Geen zeep. 
geen huishoudlinnen noch liggoed. De 
mannen lagen daar verstijfd in hun ge-
ronnen bloed, overdekt met ongedierte. De 
enkele officieren van gezondheid werkten 
dag en nacht, maar bij het overgroote 
deel der lijders trad de wondkoorts in, 
v66r ze ,.aan de beurt van verpleging 
waren gekomen. Florence Nightingales 
hart dreigde te breken, toen ze al deze 
ellende vond en inispectemen moest. 
Roerend en bijna ongelooflijk zijn haar 
brieven uit dien tijd. 

Van de bereiding van ziekenvoedsel 
was allerminst sprake in deze wanorde. 
Ook de zwaarste zieken kregen niets 
dan de 'grofste soldatenkost, in groote 
ketels boven open vuren op 't onzorg-
vuldigst bereid. De afgewerkte doktoren 
ontvingen de vrouwen en haar Lady in 
chief allerminst vriendelijk. Ze meenden 
dat aan al deze ellende toch geen lenigen 
was, en verwachtten niets dan nieuwe 

1 Haas Inmiesisssm Nssimess:s Mnorkeas aechassad. 

moeite en zorg van de ijverige helpsters. 
Nog geen halven dag was Florence 

Nightingale en haar staf in het hospitaal. 
toen de gewonden van den slag bij 
Inkerman in grooten getale kwamen aan-
stroomen en zich een plaats veroverden 
in die zalen, reeds overvol van gewonden 
en stervenden. „De mannen kwijnen weg 
aan dyssenterie en uitputting:" schreef ze 
naar huis. „Hadde ik slechts eenig ge-
schikt voedsel voor ze gehad !" 

Haar geheele ziel kwam in . opstand 
bij het aanschouwen van eo._ lijden, dat 
kaars inziens slechts een gevolg was 
van routine en sleur, van gemis aart 
behoorlijke administratie-, 

Met de meeste beslistheid wist ze 
haar officieele positie te handhaven tegen-
over onbuigzame reglementen en geves-
tigde tradities. Na tien dagen had ze 
reeds een keuken in werking.... waar 
dagelijks voor 800 man ziekenkost ge-
leverd kon worden. Zij richtte een 
wasscherij in en begon met op eigen 
kosten 1000 hemden uit Constantinopel 
te laten komen. Door haar optreden en 
het vertrouwen, dat ze wist te wekken, 
verkreeg ze steeds meer gewillige hulp-
krachten van het oude hospitaalpersoneel. 
Een werk, naar beide zijden goed, ver-
richtte ze door de soldatenvrouwen, die 
in de grootste ellende te Scutari achter 
waren gebleven, te gebruiken in de 
keuken 'en de wasscherij van het hos-
pitaal. De aanwezige officiersvrouwen 
werden door haar voorbeeld bezield en 
gingen mee aanpakken, en toen 't Keritmis 
was en Florences verblijklus zes weken 
had geduurd, was in de dringendste be-
hoefte van den hospitaaldienst voorzien en 
liep de toevoer van het noodige geregeld. 

Koningin Victoria en de Prins-Gemaal 
stelden van den beginne af een levendig 
belang in het werkvan FlorenceNightingale. 
Toen te Smaad de allemoodigste orde 
en regel was hersteld, kwamen de andere 
zeven hospitalen aan de beurt. Veel 
eer heeft men Florence Nightingale ge-
bracht om al dit haar organiseerend en 
onvermoeid werk. Echter heeft ze van 
het. eerste °ogenblik aan in die eer-
bewijzen allen doen dealen, die haar 
ter zijde stonden. 

Hoe echter ook allen werkten, de 
stroom van gewonden en zieken bleef 
veel te groot. De winter bracht hon-
derden naar binnen met bevroren lede-
maten. Dyssenterie en cholera .traden 
opnieuw op. Januari bracht uitredding. 
Vijftig verpleegsters uit Engeland kwamen 
aan. Doch de choleraplaag verhief zich 
steeds meer, en weken lang trokken 
twee optochten altijd maar door het 
hospitaal van Scutari in, en uit — langs 
elkaar heen. — De nieuw-aangebrachte 
lijders en de donder. — Het sterftecijfer 
in het hospitaal bleef twee maanden op 
60 '' 

„In die treurige dagen scheen Florence 
Nightingale de gave der alomtegen-
woordigheid te bezitten. Steeds was zij 
ter plaatse, de patienten bemoedigend 
als deze tegen een operatie of een 

amputatie opzagen, den in uitputting 
wegzinkendeu met het uiterste geduld 
eenig voedsel toedienende. de stervenden 
vertroostende en in haar innige vroom-
heid wijzende op een nieuwen hemel 
en een nieuwe aarde. Nog laat in den 
avond, als de doctoren reeds laag weg 
waren, zag men de tengere figuur van 
de Lady in Chief, alleen en onverield, 
een laatste ronde doen door de. met - 
enkele kaarsen slechts flauw verlichte 
zalen, eene kleine lamp in de land. 
Met innige vereering zagen de kranken 
dan de „Lady with the lamp", zooals zij 
haar noemden, voorbij glijden. telkens 
nog stil staande bij een sponde, waar 
zij zag, dat de doodsengel ging nederdalen. 

De mare van de nachtelijke rondgangen 
verbreidde zich wijd en zijd en Lang-
fellow rong ervan: 

So in rhat house of misere 
A lady with a lamp I nee 
Pam through the glimmering gloorn 
And flir from room to room . 
....... . . . 
A lady witha lamp. skiall stand 
In the great history of the land 
A noble type of goud 
Hercc wommlood. 

 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 
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Florence Nightingale. 
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In het voorjaar van 1854 brak de 
Krimoorlog uit. 

0, vriendschap en vijandschap der 
volken I 

In dezen tijd, waarin het voor velen 
onbegrijpelijk is, dat Frankrijk en Enge-
lánd zich konden verecnigen met Rusland, 
doet het eigenaardig aan, er weer aan 
te worden herinnerd, dat het alles ook wel 
anders is geweest. De Krimoorlog werd 
door Engeland en Frankrijk aan Rusland 
verklaard, ter bescherming van Turkije. 

Zeer eerbeiieiisat waren de Franschen 
en de Engelschen om dezen oorlog. Ze 
droomden van niets dan overwinningen 
die ook niet uitbleven. Maar naast de zege-
tijdingen kwamenverschrikkehjkeberichten 

' de enthousiaSte gemoederen bekoelen. 
De commissie, aangewezen voor de 

ziekenzorg te velde, bleek niet berekend 
voor haar taak. Voedsel. kleederen, ver-
bandmegen, geneesmiddelen- ontbraken. 
De staf officieren van gezondheid was 
geheel onvoldoende, om, behalve de 
tallooze gewonden na den slag bij Alma, 
ook nog de vele lijders aan pest en 
cholera te helpen. De oorlogscorrespon-
dent van de Times schreef: „Niet de 
minste rekening wordt er gehouden met 
betamelijkheid. met reinheid. de• stank is 
ontzettend ... Voor zoover ik kan nagaan 
sterven de manschappen zonder dat eenige 
poging in het werk wordt gesteld om 

-hen te redden.- 
Deze ellendige toestand heerschte alleen 

bij de Engelsche troepen. De Fransche 
verplegingsdienst was uitstekend ingericht 
en telde zeer veel goed opgeleide ver-
pleegsters in haar gelederen, terwijl 
vrouwelijke verpleging bij het Engelsche 
leger geheel ontbrak. De genoemde 
oorlogscorrespondent eindigde zijn lange 
klacht met te vragen „Zijn er onder 
ons dan geen vrouwen vol toewijding, 
geneigd en bekwaam uit te gaan tot de 
zorg voor de lijdende soldaten in de 
hospitalen te Scutari? Frankrijk heeft zijn 
liefdezusters bij scharen uitgezonden. Staan 
wij, Engelschen, dan zoo ver beneden 
de Franschen in zelfverloochening eo in 
toewijding tot een arbeid, dien Christus 
zoo bijzonder heeft gezegend als een werk 
aan Hem zelve verricht, zeggende: Ik 
ben' ziek geweest en gij hebt mij bezocht.- 

Aan denzelfden avond van den dag, 
waárn*p Florence Nightingale dien aan-
grijpenden oproep las, verzond ze een 
brief aan het hoofd van het departement 
van oorlog, waarin ze haar diensten als 
ziekenverpleegster te velde aanbood. Deze 
brief kruiste een schrijven van de Regee-
ring aan IMar, waarin haar van regeerings-
wege het toezicht over de hospitalen in 
het Oosten werd aangeboden. 

Ook te velde bestond al reeds een 
verpleegstersdienst. Doch deze was, even-
als in de Engelsche gasthuizen, zoo aller-
ellendigst, dat gèène verpleging wellicht 
beter ware geweest. De troepen werden 
steeds gevolgd door vrouwen van ver 
dachte zeden, meest aan dronkenschap 
verslaafd, die voor het leges waschten, 
kookten, en zoo noodig verpleegden. Het 

. was voor een vrouw van stand en ont-
wikkeling daarom een bijna ondenkbaar 
iets, zich voor een dergelijk geminacht 
beroep op te geven. Doch zoozeer bleken 

__Engelen& vrouwen overtuigd te zijn, dat 
de nood drong, dat al spoedig een gansche 
staf verpleegsters om Florence Nightingale 
geschaard was, gereed tot vertrek. 

De Regeering, geheel op de hoogte 
van den schrilckelijken verplegingsdienst 
te velde, bovendien ingelicht over gewei- .  
dige misstanden bij de uitvoering van leve-
ranties van verplegingsartikelen, voeding 
en • kleeding voor de zieke soldaten. 
begreep, dat de vrouw, die met succes 
daarginds wou optreden, met wettig gezag 
bekleed moest zijn. De rang. dien zij bij 
het leger kreeg, was die van „Super-
intendante van den Verplegingsdienst in liet 
Domen" met den titel van Lady in Chief. 

Eeltige merkwaardige zinaneden halen 
we Ma uit de. brief. waarin de Regeeriag 

   

   

   

      

      

  

Bivakmutsen. 

  

 

De dames A. M. E. M. Baronesse 
Van Voorst tot Voorst—Cremers. Wal-
burgplein 5, Arnhem, presidente, Jonkvr.' 
B. A. G. van de Poll, v. Blankenburg-
straat 64. Den Haag, /e Secretaresse, 
Mevrouw M. A. Luteijn—Willems, 
Pastorie. liselmonde, 2e Secretaresse. 
Mevrouw. J. H. M. Snijders---variMeurs, 
Prinse-Vinkenpark I I , Den Haag. Pen. 
ningmeesteres, Jonkvr. 1. Gravin van der 
Duijn. Celebesstraat 90, Den Haag, 
Mevrouw A. Fernhout—van Nooten,-
Nicolaas Witsenkade 5, Amsterdam, 
Mevrouw van Noort. Nassaukade 82, 
Amsterdam en Mevrouw E. M. A. van 
Wijngaarden—Groen, Paserrrie, Almelo. 
hebben zich, als h6ofd-comité met den 
volgenden Oproep tot de Nederlandsche 
vrouwen gewend 

Sedert drie maanden is het Neder- 
landsche leger gemobiliseerd, en het 
einde van den toestand van oorlogsgevaar 
is, helaas, nog niet te voorzien. 

Do winter staat voor de deur. 
Tienduizenden onzer miliciens en land-

weermanden waken dag en nacht voor 
onze hoogste belangen. aan grenzen en 
kusten, of in forten. Op hen rust de 
taak, in te staan voor 's Lands veilig-
heid, onze neutraliteit te handhaven, des 
nodig met inzet van hun leven. En die 
taak blijft hun deel, wanneer straks guur 
weder, strenge koude zullen heerschen ; 
wanneer een ieder zoo gaarne het warme 
hoekje van den huiselijken haard opzoekt. 

Bedenkt eens Wat het zeggen wil, 
des nachts op grens- of kustwacht te 
zijn, op post te staan. patrouille te loopen, 
terwijl regen, sneeuw of stormwind om 
de onren giert, of hevige vorst doet 
rillen, I zelfs onder behoorlijke kleeding. 
En hoe 't den militair te moede zal zijn, 
die, oin zich voor eenige uren te roste 
te leggen, slechts kan beschikken over 
een strooltger op bivak, in koude tenten, 
tochtigè schuren of ander gebrekkig 
nondlogies. 

Medelijden voor her. vragen wij niet. 
Wij weten dat onze flinke Hollandsche 
jongens en mannen goedsmoeds de on-
gemakken dragen. die hun voor het alge-
meen belang, terwille van Land en Volk, 
moeten worden opgelegd. 

Maar wat wij wel vragen, 6, ons te 
helpen in eene poging. om  iets voor 
onze soldaten te doen; hun een blijk te 
geven dat wij met hen medeleven. dat 
wij voor hen willen zorgen. vooral ons 
te voorkomen dat zij, uit de minder 
gunstige hygiènische omstandigheden, 
waarin. zij tijdelijk verkeeren. blijvend 
nadeel voor hunne gezondheid mede naar 
huis brengen. 

Is dat niet de ware, de echte taak 
van ons, Nederlandsche vrouwen? 

Hebben niet al die mannen. daar 
ginds in de verte, onder ons eene moeder. 
zuster, er htgenoote. aanstaande of vriendin. 
voor wie geen schooner, heerlijker doel 
kan bestaan, dan zich nuttig te maken 
in de zorg voor hem, die haar na aan 
't harte ligt? 

Inderdaad, er worst' door vele vrouwen 
gewerkt in dezen zin. Maar al wordt 
er ook nuttige arbeid verricht, er is toch 
nog niet gedacht aan een voorwerp van 
zeer practischen aard. 

Laat ons het voorbeeld volgen min 
de Duiteche en Engelsche vrouwen. 
door het breien sas wollen bivakmutsen. 
die hoofd en hals beschutten en warm 
houden. 

Het denkbeeld om zulke mutsen op 
groote schaal aan te maken en aan de' 
Opkisten te, verstrekken, werd onder- 

 

 

 

 



worpen aan de goedkeuring van het 
Legerbestuur. Dit verklaarde er grooten 
prijs op te stellen, en van oordeel te 
zijn, dat het bezit van een muts een 
weldaad zou wezen voor menig ver-
kleumend soldaat. 

Het Legerbestuur deed meer. Het 
liet de „Aanwijzingen voor de vervaar-
diging der bivakmutsen" toegelicht 
door een paar keurige „kiekjes'', aan 
de Topografische Inrichting te 's-Gra-
venhage drukken, en stelde die in ruim 
aantal kosteloos ter verspreiding beschik-
baar. Voorzeker, een kostelijke en krach-
tige hulp. 

De ondergeteekenden wenden zich 
thans • als Hoofdcomité tot alle overige 
vrouwen in Nederland, — zonder onder-
scheid van maatschappelijken stand of van 
godsdienstige gezindte — met de dringende - 
bede om samenwerking en steun voor 
dit doel. 

Is 't nog noodig hieraan vete woorden 
toe te voegen, om u op te wekken en 
aan te sporen, met ons de handen aan 
den ploeg te slaan? 

Wij gelooven het niet. 
Zeker, er is en wordt veel gedaan, 

voor behoeftigen, voor vreemde vluchte-
lingen, zelfs voor geïnterneerden van de 
strijdende legers. 

Maar onze eigen jongens en mannen 
mogen wij toch stellig niet vergeten! 
Want zij zullen voor ons hun leven Veil 
hebben, wanneer — wat God verhoede —
straks ook over Nederland de bittere 
oorlogsrampen mochten losbreken. 

Er zijn tienduizenden bivakmutsen 
noodig! 

Waar een wil is, is een weg. 
Reeds zijn uit enkele gemeenten Toe-

zeggingen gedaan voor 100, zelfs voor 
300 bivakmutsen. 

Laat iedere vrouw . die helpen wil, 
niet alleen zelve dadelijk aan 't breien 
gaan, doch daartoe ook haar vriendinnen 
en bekenden opwekken en aansporen; 
voorts, in haar omgeving eenig geld in-
zamelen, daarvoor wol en breinaalden 
koopen, en een en ander, met de nodige 
inlichtingen, ronddeelen aan meisjesver-
eenigingen, enz. Dan zullen wel spoedig 
tal van rappe handen aan den arbeid 
zijn, én dan komen in den lande dage-
lijks honderden mutsen gereed, want... 
in twee avonden is een muts gebreid. 

Wij kunnen rekenen op den steun 
en de hulp van den Luitenant-Generaal 
b.d. W. G. F. Snijders te 's-Graven-
hoge, die o.m. de verdeeling en de ver-
zending der bivakmutsen zal regelen, in 
dier voege, dat deze worden ontvangen, 
waar de soldaten ze 't meest noodig 
zullen hebben. 

Het ligt in de hedoeding de uitrei-
king der bivakmutsen te doen geschieden 
omstreeks het a.s. St. Nicolaasfeest. Einde 
November a.s. dienen ze dus ter ver-
zending gereed te zijn. Voor de toe-
zending aan de troepen, zal door het 
Hoofd-Comité worden gezorgd. 

Geldelijke bijdragen tot dekking der 
onkosten, worden, inzonderheid van vrou-
wen die niet zelve breien, gaar ne tegemoet 
gezien bij een der bovengenoemden. Zoo 
mogelijk zal daaruit ook eenige vergoe-
ding aan minvermogende breisters worden 
uitgekeerd. 

Aanwijzingen voor het Breien. 

Men heeft noodig 4 fijne houten brei-
naalden (voor hen die stijf breien) of 4 

_.grOve _brgirtaalden.._No_ 12*). 

Voorts per' muts: 60 gram vier-draads 
wol van donkere kleur. De muts wordt 
gebreid als volgt 30 steken opzetten ; 
dus 10 steken op elke naald. le toer: 
4 recht, 1 averecht, enz. 2e toer: 4 
recht, I averecht, enz. 3e toer: één steek 
maken (door heffing), 4 recht, 1 steek 
maken, 1 averecht, enz. 4e,. 5e en 6e 
toer 6 recht, 1 averecht, enz. 7e toer -
één steek maken, 6 recht, 1 steek maken,. 
I averecht, eni..gle, 9e en 1.0e toer 
8 recht, 1 averecht, enz. 1 le toer: één 
steek maken, 8 recht, 1 steek maken, 
I averecht, enz. 12e, t 3e en I 4e toer: 
10 recht, I averecht, enz. 1 5e toer: één 
steek maken, 10 recht, I steek maken, 
I averecht, enz. 16e, 1 7e en 18e toer: 
12 recht, I averecht, enz. 19e toer 
één - steek maken, 12 recht, 1 steek 
maken, I averecht, enz. 20e, 21 e en 
22e toer: 14 recht, I averecht, enz. 
23e toer: één steek maken, 14 recht, 
1 averecht, enz. Nu zijn er dus op elke 
naald 32 steken. 24e, 25e en 26e toer:  
15 recht, I averecht, enz. Nu volgen: 
24 toeren (met houten naalden) of 28 
toeren '(met stalen naalden)  7 recht, 2 
averecht. Daarna: 28 steken afkanten, 
en op de overige :• 8 toeren heen en 
weer, 2 recht, 2 averecht breien. Zoo 
komen er 4 kantlussen. Nu weer 28 
steken bij opzetten en weder in 't rond 
2 recht, 2 averecht breien tot de wol 
is opgebreid. De opening aan het begin 
dichthalen. 

N.B. Men moet zéér los breien, anders 
wordt de muts te klein. Men moet zéér 
los afkanten, anders valt de onderste rand 
van de muts niet als een kraag. Aan te 
bevelen is, de eerste gebreide muts te 
doen passen&/' 

Wij hebben bij ondervinding, dat stalen naalden 
no 12 of no 10 verre boven .houten te preforeeten zijn. 

Red, H. V. 

MUZIEK. 

Residentie-orkest. 
matinee Diligentia-Concert. 

We hebben deze. week twee mooie 
concerten te boeken van het Residentie-
orkest, n.l. het Zondagmiddag-concert 
en dat van Woendagavond. 

Op het eerstgenoemde kregen we, 
behalve de onvergelijkelijke Siegfried Idyll, 
twee hier nog weinig gehoorde werken 
(beide zijn verleden jaar op een Dili-
gentia-concert uitgevoerd), allereerst de 
14 Variations van Elgar, die op ons, 
trots het brilliante, en de 'vaak verras-
sende effecten, niet zoon indruk hebben 
gemaakt als de sprankelend-geestige 
Ouverturé van Scheinpflug „zu einem 
Lustspiel von Shakespeare". Of het komt, 
dat het onderwerp van Scheinpflug ons 
nader staat dan dat van Elgar, waar hij 
de karaktertrekken van zijn vrienden wil 
afbeelden, -iets, waarvan we de geslaagd-
heid uit den aard der zaak moeilijk 
kunnen beoordeelen, is mogelijk. 

Zeker is het, dat Scheinpflug in een 
tintelenden klankenstroom naar voren brengt 
den geest van den gemalen meesterspeler 
en tooneelschrijver, van Will' Shakspere, 
den geest althans van zijn blijspelen, met 
hun gulle scherts, onstuimige lustigheid 
en ongekunsteldheid. 

Scheinpflug had de goede intentie, 
een thema van een van Shakespeare's 
tijdgenooten te benutten; een thema,  

dat we terugvinden in het beroemde 
Queen Elisabeth' Virginalbook, het ex-
presselijk voor deze vorstin gestoken 
muziekboek. 

En hoe werd deze muziek vertolkt 
Elk trekje van de fijneten geestige 

motieven kwam kostelijk tot zijn recht, 
de dolle vrooligtheid laaide er tusschen 
door, hier en daar overwaard door 
sobere ernst. 

'De Siegfried Idyll — wie zou ze beter 
kunnen doen verklaren dan Mr. Viotta, die 
sinds vele jaren toont, hoe hij in Wagners 
geest is ingeleefd, hoe hij een volkomen 
begrip en volmaakt stijlgevoel heeft van 

Claire Duz, 

deze muziek. Zooals dit heerlijk stukje 
poezie door den leider aan het orkest 
werd gesuggereerd, kan men zich moeilijk 
schooner denken en het luisteren ernaar 
was een voortdurend zwelgen in de 
weelde en pracht der Wagnersche klanken... 

Geen wonder, dat hierbij in de herinne-
ring verbleekt de muziek van Elgar 
(The dream of Gerontius) en de andere 
Engelsche liederen, die de solist Gervase 
Elav-és-  voordroeg. Het ontbrak hem 
evenwel niet aan succes ; hij oogstte zelfs 
zooveel bijval, dat hij zijn laatste lied 
moest herhalen. 

Zijn prachtig geschoold materiaal, een 
tenorgeluid met buitengewone kwaliteiten, 
droeg daar zeker niet het minst toe bij. 
HansGoemans, den begeleider der liederen, 
deed hij in het succes deelen. 

Wat betreft stemkwaliteiten en techniek 
kon de soliste van het Diligentia-concert, 
Claire Dux, wedijveren met Elwes De 
jonge Zwitsersche zangeres heeft het 
publiek dan ook geheel voor zich inge-
nomen. 

En terecht ; in Mozart's Graffin-aria 
(Figaro) toonde ze haar dramatisch kunnen, 
terwijl ook de liederen, die ze na de pauze 
met orkestbegeleiding zong, stijlvol wer- • 
den ten uitvoer `gebracht. Het mooist 
was onzes inziens het superieure „Morgen" 
van Strauss, waarin haar glansrijke en 
klankvolle sopraan wondermooi samen- 

klonk met dé solo-viool en de harp. Haar 
hooge tonen weet Claire Dux prachtig 
te plaatsen en zooals_ ze het woord 
„wogenblauen'• als het ware „anhauchte" 
was van een etherische fijnheid. Beter 
ware dit lied nog eens herhaald dan 
Humperdinck's Wiegelied, dat bij een 
directe herhaling niet wint. 

Het orkest had een niet geringe taak 
aan de 4e Symphonie -van Beethoven en  
aan Strauss' „Aso sprach Zarathustia", 
terwijl bovendien nog de ouverture „Ana-
creon" van Cherubini voorafging. 

In de symphonie, die Mr. Viotta uit 
het hoofd dirigeerde, lag wel het glans-

punt van den avond. Stijlvol en 
geacheveerd, schonk de uitvoe-
ring hiervan een waar genot, 
zoowel in het warme adagio,als 
in het fijn doorwerkte menuet 
en de tintelende finale, waarin 
de eenheid der violen te-bewon-.  
deren viel. 

Misschien kwam het, dat we 
wat teveel van het goede kregen:  
in elk -geval, Strauss kon ons 
niet meer zoo boeien. Verzwegen 
mag niet worden, dat niet alles 
even gelukkig slaagde en er bij 
strijkers zoowel als blazers som-
mige passages onrein klonken, 
hetgeen het geheel afbreuk deed. 
De indruk van het werk blijft 
echter 7een gloeiend stuk leven, 
een meesterwerk van compositie. 

Operette-Gezelschap 
George Braun. 

Naar wij uit goede bron 
vernemen, zal het gezelschap van 
Braun in de volgende week nog 
slechts 2 voorstellingen geven 
hier ier stede, waarna wij voor 
langeren tijd afscheid ervan moeten 
nemen. 

Gaarne zien wij Braun en de 
zijnen binnen niet te langen tijd 

weder terug in de residentie. 

Kerkconcert in de Groote of St.-Jacobs-
kerk op 19 Nov. j.l. 

Dat het publiek in groote getalen opge-
komen IS Donderdagavond in de Groote 
Kerk, heeft ons geenszins verwonderd. 
In Diligentia hadden velen reeds van de 
groote kunst van Klicka en de sympathieke 
stem van zijn gemalin genoten. Bovendien 
was de medewerking van Jonkvrouwe 
Wanda Hooft eene attractie en werd dit 
concert ten deele ten bate van het Kon. 
Nat. Steuncomité gegeven. De aan-
wezigen hebben om vroeger reeds ge-
noemde redenen ook thans volop kunnen 
genieten van de talentvolle harpbespeling. 
Dat Martha L. Schroedl alleen in haar 
moedertaal zong, bevorderde de aandacht 
van het publiek niet; liever hadden wij 
eenige Duitsche liederen gehoord na één 
enkel in de Boheemsche taal. De voor-
dracht van Jonkvrouwe Hooft beviel ons 
goed; haar streek is vast, doch hier en 
daar klonk haar viool wel eens minder 
zuiver en was haar tempo, vooral bij de 
Meditation van --Ettch-Gounod, wat te 
gehaast. 

De organist, de heer De Waard, kon 
ons maar matig boeien. 

A. J. 

MEVROUW. Hiermede heb ik het genoegen UEd. mede te deelen, dat mijn 

ST. NICOLAAS-ETALAGE 
gereed is. Zij is ruim voorzien van een prachtige collectie doozen Borstplaat, Chócolade, 
Bonbons, Marsepein, Chocoladeletters, enz. Alles van eerste klas Binnen- en Buitenlandsch fabrikaat, 
zooals van Lindt, Suchard, Cailler, Gala Peter, Tobler, Peter en Kohier, Stolwerk, Hildebrand, 
Droste, Rademaker, De Jong, Bensdorp, Gebr. Pel, enz., enz. 

Tevens dagelijks versch verkrijgbaar Boterletters, Speculaas, enz., enz. 
Hopende met UEds. bezoek vereerd te worden, teeken ik mij, hoogachtend, 

UEd. dw. dienaar, 

Stephensonstraat 48. Telefoon 2774. Firma WILLEM ROELOFSEN. 
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Van Trouwen en Scheiden. 
I/. (0) 

Hoe dieper we teruggaan in het ver-
leden, hoe beklagenswaardiger het lot der 

vrouwen. In de oudste rechtsbronnen 
vinden we de vrouw niet als levensge-

zellin naast den man genoemd, doch als 

diens eigendom gelijk een levenloos ding j 

tusschen zijn overige bezittingen gerang-

schikt. 
Gelijk we nu in deze verschrikkelijke 

oorlogstijden opnieuw kracht synoniem le 

zien worden met macht en recht en daar- 
door honderden jaren terug gaan in be- 

schaving, goldin de eerste eeuwen van onze • j 

dagteekening, in de tijden van ruw ge-

weld, lichamelijke kracht als een bewijs .j 

van meerderheid. Dat was de reden dat--

de zwakkere vrouw, de mindere van den 

man in dit opzicht, zich onverbiddelijk 

onderwerpen moest aan zijn ruwe en 

dikwijls wreede macht. 

't Is bekend, hoe in vroegere eeuwen 

alle vrouwen van de wieg tot het graf 

onder streng .mannelijk gezag stonden. 

Uit de heerschappij van haar vader 

of oudsten broeder gingen zij over naar 

het niet minder streng despotisme van haar 

man, die haar roofde of kocht van haar 

familie. Zoo kwam ze dus, zonder dat 

naar haar wil of voorkeur gevraagd werd, 

in het bezit van haar nieuwen eigenaar. 

. Deze kon over leven en dood van vrouw 

en kinderen beschikken. Hij, haar onbe- 

------_perkte heer en meester, kon haar weg-

geven aan wien hij maar wilde. Dit deed 

de ruwe Germaan als hij aan een vriend 

een bizonder waardevol geschenk wilde 

geven, doch ook zeker wel eens om 

zich te ontdoen van een lastige huisge-
noot. Zoo lezen we in het interessante 

werk van Weinhold „Die deutschen  

FEUILLETON. 
39) 

VROUWENREGEERING. 
Naar het Duitseh van 

A. OSKAR KLAUSZMANN. 
(Nadruk verboden). 

Onder in de mijn, niet ver van de 
lift, zat geheimraad Kersten op een blok 
steenkool en gaf zijn bevelen. De krachten 
van den ouden man waren niet evenredig 
aan zijn wil ; zijn beenen weigerden hun 
dienst door schrik, opwinding en lichame-
lijke inspanning. 

Graaf Klinter was sedert een half 
uur weg en sindsdien had hij geen teeken 
van leven meel van hem vernomen. Het 
was krankzinnig van hem, om het oude 
veld, waar het mijngas zich bevond, binnen 
te dringen ; maar een braaf, dapper mensch 
was hij. 

„Ik ken het oude veld als mijn zak,-
had hij .gezegd. „Ik weet, waaraan het 
ligt, dat de gassen niet weg kunnen. De 

luchttoevoer is door een zware deur af-
gesloten en die moet geopend worden. 
Als mij dat gelukt, dringt de versche 
lucht van boven af in het veld en ver-

'dringt de gassen. 
De werklieden hadden kleine. draag- 

Frauen im Mittelalter-, waaraan we tal 
van merkwaardige bizonderheden danken 
omtrent het leven van onze Germaansche 
stammoeder, dat de IJslander Thorgils 
langen tijd met zijn vrouw in Noorwegen 
woonde. Doch toen hij weer naar zijn 
vaderland terugkeeren wilde, was zijn 
vrouw, die uit Schotland afkomstig was, 
hem lastig, en liet hij haar als vriendelijk 
aandenken aan Thorstein den Witten 
achter. 

Bij andere Germaanschestammenvinden 
we deze daad van despotisme vermeld 
als straf voor de ontrouw van de vrouw. 

Zoo gaf volgens Saxo grammaticus 
Koning Frodi zijn ontrouwe vrouw aan 
een onbeteekenendenmaw. weg. 

Wanneer deze 'Q. tste degeen was 
aan wien de vrouw de voorkeur had 
gegeven boven haar man, dan was de 
straf niet zoo wreed als het lijkt; doch 
dat vermelden de oude bronnen niet. 
Nog vernederender en krenkender voor 
de vrouw was het, dat de man haar als 
een deel van den inventaris mocht ver-
koopen. 

Een Noorsch voorbeeld toont tegelijker-
tijd aan, hoe diep de vrouw deze belee-
diging gevoelde. 

De IJslander Illugi de Ronde verkocht 
zijn hof met al het roerende goed, waar-
onder ook zijn vrouw Sigrid, aan 
Holm-Starri. Maar Sigrid kon dezen 
menschenhandel niet verdragen, en maakte 
een eind aan haar leven, door zich op 
te hangen. 

Zoo vermeldt de geschiedenis ook, 

dat de Friezen hun vrouwen en kinderen 
verkochten om de belasting op te bren-
gen, die Drusus, de broeder van Tibenus, 
hen had opgelegd. 

Een ander bewijs, dat onze voor-

vaderen hun vrouwen slechts als deel 
van het vermogen beschouwden, is de 
bepaling van de Angelsaksische wet, dat 
degeen die echtbreuk pleegde, het weer-
geld voor de vrouw moest betalen en voor.  

bare telefoonleidingen gelegd tot waar 
Kersten zat. Er was een verbinding tot 
aan de plaats, waar de dam gelegd was, 
die nu geheel gereed was en de pomp-
machines volkomen beschermde. 

De tweede geleiding ging tot de plek, 
waar gewerkt werd om de opgeslotenen 
te bevrijden en de derde verbinding liep 
tot in het oude mijnveld, voor zoover 
men zich daar zonder gevaar kon op-
houden. Daar was opzichter Oswald met 
twee voormannen en een aantal mijn-
werkers opgesteld en bewaakte de deur, 
die het verder dringen der gassen ver-
hinderde en waarachter graaf Klinter ver-
dwenen was, toen hij zijn vermetele 
reddingspoging begon. 

Hoe dikwijls reeds had Oswald in 
de laatste tien minuten met ingehouden 
adem aan die deur geluisterd. Doch men. 
vernam niets dan het regelmatig getik 
van de druppels die van de. zoldering 
omlaag vielen. • , 

„I-{et is' hem niet gelukt," zei hij tot 
de beide werklui, die -naast hem stonden, 
„de graaf is ook verloren. Jammer van 
hem f Maar het was toch ook roekeloos 
van hem, om daar in te gaan ... 

Weer verliep er een uur. Buiten reden 
verscheidene wagens aan. De deur van 
het miltihuis werd opengerukt en een 

aantal minnen, met witte banden en een  

den beleedigden echtgenoot een andere 
vrouw moest knopen. 

Dikwijls ook verdobbelden -de Ger,  
manen, waarvan velen verslaafd waren 
aan het spel, hun vrouw of kinderen bij 
een drinkgelag. - 

Een andere wreedheid tegenover de 
vrouw is het gebruik dat we in vele 
Germaansche bronnen vinden vermeld, 
n.l. dat de vrouw, gelijk nu nog bij 
enkele Oostersche volken, sterven moest 
als haar heer en meester was overleden. 
Want het spreekwoord gold :-„den man, 
die eenzaam door de poorten der onder-
wereld gaat, vallen de deuren zwaar op 
de hielen." 't Lijkt ons dan ook alles-
zins begrijpbaar, dat de jonge Guunhild 
het aanzoek van Hakou Jarl, den Noor-
schen koning, niet aannam, omdat hij 
oud was en het meisje een vroegen dood 
vreesde. 

De man kon echter ook op een andere 
wijze over zijn vrouw na zijn dood be-
schikken ; zoo goed als hij- haar bij zijn 
leven dooden, weggeven of verkoopen 
kon, had hij het recht haar bij zijn dood 
tegelijk met zijn overige bezittingen te 
vermaken. Bekend is het beroemde voor-
beeld in de Fridthiofsage — dat de 
stervende koning Ring met zijn rijnók 
zijn vrouw Ingibeorg aan Fridthiof ver-
maakte. Tegelijk met het doodenmaal 
voor den gestorvene, vond de bruiloft 
der beiden plaats. 

Maar we vinden in de geschiedenis 
ook voorbeelden, dat de vrouw in 
opstand komt tegen dergelijke wreede 
beschikkingen over haar persoon. Zoo 
weigerde Svava den stiefbroer van Helgi 
te hertrouwen, omdat zij bij haar eerste 
huwelijk beloofd had nooit de vrouw 
van een ander te zullen worden. 

Huwelijkstrouw werd bij de Germanen 
slechts van één der beide partijen ge-
vorderd, nl. alleen van de vrouw. Sporen 
van die oude zedeleer, die een zeer taai 
leven heeft, vinden we nog altijd in de 

rood kruis om den arm, traden binnen. 
Het was de vrijwillige Roode-Kruis-
colonne van het bergwerk, die gealarmeerd 
geworden was. Bedden werden opgeslagen 
en in de groote zaal gezet. Doctoren 
kwamen binnen,' groetten Dora stilzwij-

gend en begonnen hun geweldige medi-
cijn- en verbandkisten uit te pakken. 

De oude Hartrop wist niet hoe gauw 
hij alle bevelen moest nakomen. Men 
verlangde emmers, om water gereed-  te 
hebben; men stelde alle mogelijke vragen 
aan hem, die hij onmogelijk beantwoorden 
kon. Daarna snelden ze weer naar buiten 
en sloegen een tent op de plaats op. 
De oude Hartrop kwam terug en zei 
opgewonden tot Dora:  

„Het is toch alles voor niets. De 
bergraad is dood en de vijf man en graaf 

Klinter ook. Die is niet teruggekomen. 
Ze kunnen gerust al hun bullen weer 
inpakken ; de- lui onder in de mijn hebben 
hun hulp niet nooclig, want, naar men 
zegt, zijn ze binnen- twee á drie uur 
bereikt." 

Weer werd de deur opengerukt, 

want niemand kwam in deze uren be-
dachtzaam of bedaard aanstappen, maar 
alles stormde. holde of struikelde. Eenige 

lieden van de Roede Kruis-colonne kwa-

men binnen, pakten de verbandkisten 
weer in, sloegen te dicht en sleepten  

dubbele moraal, die voor man en vrouw 
geldt. 

Terwijl -ontrouw von de vrouw zeer 
streng, dikwijls met den dood, werd 
gestraft, was bij 'verschillende Germaan-
sche stammen in oude tijden veelwijverij 
in zwang. Zoo vertelt Adam van Bremen, 
dat de Zweden in alles maat wisten te 
houden, alleen niet in het aantal hunner 
vrouwen. Elk nam -naarmate zijn ver-
mogen twee of drie of nog meer vrouwen, 
terwijl de vorsten een onbepaald aantal 
er op nahielden. Maar ook in dit opzicht 
wisten de vrouwen, die met dit gemeen-
schappelijk bezit van één man niet tevreden 
waren, door haar verzet verandering te 
brengen in dit voor haar vernederend 
gebruik. 

Zoo waren de beide vrouwen van 
koning Alrek van Hordaland voortdurend 
met elkaar aan het twisten, zoodat Alrek 
eindelijk besloot, slechts één vrouw te 
hebben. Hij verklaarde, dat degene bij 
hem blijven zou, die het beste bier kon 
brouwen, en onze bron verhaalt, dat met 
hulp van Odin de jonge Geirhild zege-
vierde boven haar mededingster. 

Andere vrouwen, zoo lezen we bij 
• Weinhold, weigerden al vooruit haar 
echtgenoot met een andere vrouw 
te doelen. Zoo antwoordde prinses 
Ragnhild op het aanzoek van Harold 
den Schoonlokkigen „dat geen koning zoo 
Machtig was, dat zij tevreden zou . zijn 

et een dertigste deel van zijn liefde... 
arald zond daarop zijn tien wettelijke 

v ouwen en twintig bij wijven heen, en 
nam Ragnhild als eenige vrouw. 

. Zwaar was ook in andere opzichten 
in',  deze dagen het lot der vrouwen. Von 
'Metier beschrijft in zijn „Geschichte der 
Trouhofe'', hoe alle arbeid in huis en op 
het veld alleen op haar drukte. Terwijl de 
man op zijn berenhuid uitrustte van de 
genoegens en de vermoeienissen van 
jacht en strijd, moest zij haar strengen 

heer en meester oplettend bedienen. 

ze mee; anderen kwamen de draagbaren 
halen; alles in haast, alles in groote op-

winding. 

Eerst na een lange, lange poos kwam 
Hartrop en meldde „De artsen en de 
hulpcolonne zijn naar beneden in de mijn. 

Wat zij daar doen moeten, weet niemand. 
De geheimraad heeft ze telefonisch ge-
roepen.- 

Nog eenmaal kwam een arts. gevolgd 

door een helper en riep opgewonden tot 

,Hartrop „Het zuurstofapparaat Er 

moet hier een zuurstofapparaat zijn! 
Waar is het ?- 

Hartrop schrok zoo, dat hij zich eerst 
eens bezinnen moest. Doch dan liep hij 
naar de voorraadkamer en de dokter 
met zijn assistent volgden hem en "sleepten 
het zuurstofapparaat weg. Hartrop hielp 
hen ermee tot aan de schacht. 

Lang bleef hij weg, doch kwam dan, 
met het bericht „Er zal nog een poging 
gedaan worden. Maar het heeft toch geen 
doel. Te bereiken is er niets. Alks 
schreeuwt en praat door elkaar; het is 
alsof de menschen hun verstand VUT. 

Inren hebben." - 
Een geweldig gejubel van buiten weer-

klonk; hoera-geroep en daartuaschen de 

hooge stemmen van vrouwen. 
Twintig ingeslotenen uit het diepst,-

deel der mijn hadden zichzelf uitgegraven 

rens
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't Was het werk der vrouwen om met 

de primitieve ploeg den akker te be-

bouwen, met den zwaren handmolen het 

door haar geoogste koren te malen, het 

vlas te bereiden, en het linnen en de 
wol der schapen te weven en tot kleeren 

te verwerken ; ook op haar alleen rustte 

de taak het vee te verzorgen, melk en 

boter te bereiden. 
Langzamerhand breekt eindelijk eenig 

licht door in het duistere lot onzer stam-

moeder. Zij verkreeg in den loop der 

eeuwen toch eerrage rechten, al bleef ze 

ook in andere opzichten nog met handen 

en voeten gebonden, overgeleverd aan 

de willekeur van haar heer en meester, 

en al te wreed en ruw despotisme werd 

gestraft. Zoo mocht in de 1 3e eeuw de 

man zijn vrouw alleen in enkele gevallen, 

b.v. bij echtbreuk, dondert, en slechts in 

den uitersten nood verkoopen. 

(Wordt vervolgd.) 

(*) Onder dezen titel zal Mevrouw Mr blakke, 

Nom de serie nikten over de rechtspoeitie der ge-

trouwde vrouw voortzetten. die zij begon onder den titel 

»De Vlouwen de Wet'.. 
De Red. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.  

Prijs per regel 40 cent.  

ferry & C°. 
20 HOOGSTRAAT 
13 PLEIN  

St. Nikolaas-
geschenken. 

MODE. - 
Naar het schijnt heeft men te Londen 

het mondain verkeer niet op die wijze 

stop gezet als dit in de fransche hoofd-

stad het geval is. Té Parijs geen re-

cepties, geen soirees, geen publieke 

vermakelijkheden, — de meeste der 

groote particuliere hotels zijn gesloten 

voor zoover men die niet tot lazaret 

inrichtte, — de kiosken op de Boule-

vards, waar men anders de concerten en 

theatervoorstellingen ziet aangekondigd, 

zijn nu bedekt met rood-wit-blauw ge-

streept papier en de groote annonces zijn 

enkel nog interessant als herinneringen 

uit een ver, vreedzaam verleden. 
Maar. ginds aan de overzijde val het 

kanaal gaat het leven meer den norma-

len gang van altijd. Het doet eigenlijk 

wel een weinig vreemd aan, wanneer 

men leest van diners ten hove, van gala-

concerten, van groote huwelijksplechtig-

heden in een tijd, die alle feestelijkheden 

en kwamen juist boven met de lift. En 

nu was er geen houden meer aan de 

menigte achter de poort. Toen de zware 

ijzeren traliedeuren van de poort opén 

gingen, stormden allen naar binnen, renden 

langs de arbeiders, die erbij op wacht 

stonden en verspreidden zich roepend en 

schreeuwen.] over de plaats, alsof ze 
daardoor de anderen, die  nog ingesloten 
waren, konden helpen. Auto's toeterden 
daarbuiten, wagens ratelden. Verscheidene 
bewusteloos geworden mijnwerkers wer-
den naar het hospitaal gebracht. 

Opnieuw klinkt er buiten geschreeuw; 
hoerageroep en haastige schreden, weer 
vliegt de deur open ; vier mannen van 
de hulpcolonne stormen binnen, terwijl 
een arts volgt. 

„Maak voorloopig hier alles maar 
klaar. Er zullen verscheidene zieken-
wagens komen om de geredden daarna 
naar het hospitaal te brengen n' 

Dan eerst zag de dokter Dora en 
wendde zich tot haar. Hij rukte zich den 
hoed van het. hoofd, wischte zich het 

- zweet van het voorhoofd en van het 
ruil geworden gelaat. 

..Graaf Klinter, de bergraad en de vijf 
arbeiders zijn uit de mijn gehaald; 

oenigen aan hen zullen we zeker weer 

in het les en kunnen terugroepen. Graaf 

Khmer is weer heelemaal bij; alleen met  

verbiedt, maar ten eerste speelt de wel-

dadigheid haar rol mede en dan zon de 
omstandigheden ook anders. Wel is in 

Engeland de algemeene stemming zeer 
vaderlandslievend, wel groeit ook het 
enthousiasme bij den dag en is de oorlog 

het onderwerp van alle gesprekken, —
maar men staat er anders tegenover, 
gevoelt zich vrijer: de vijand staat niet 

in het land, men is niet beducht voor 

een onverhoedsckn inval, ziet niet van 
nabij de ellende, e verschrikkingen van 
het vernielingswerk ; — het zijn de dage-
lijks gepubliceerde doodenlijsten, die 
daarvan vertellen, die rouw en droefenis 
brengen in duizenden gezinnen. In de 

uitgaande Londensche kengen is bijna 
geen familie, waar men niet een zoon 
of een broeder betreurt en geen week 
gaat voorbij zonder dat memorial services 

voor de in den sttijd gevallen officieren 

worden gehouden. En even als te Parijs 
behoort het te Londen tot den goeden toon 

om geen zwaren kriprouw op straat te dra-

gen, doch enkel zwart: een streng-lijnig 

tailleur-costuum zonder eenig ornement, 

een eenvoudig hoedje, zwarte peau de 

suède handschoenen en iets of wat wit 

aan den hals; — dit is natuurlijk niet 

gedaan 'met de bedoeling den rouw te 
verlichten, doch uit consideratie voor het 

groote publiek. Om dezelfde reden heeft 

.men in Engeland nu een nieuwen vorm 

van oorlogsrouw ingesteld, n.l. een pur-

peren band om den arm, die reeds door 

vele aanzienlijke dames wordt 'gedragen. 

Dat in de gegeven omstandigheden 

ook het meerendeel der avondtoiletten 

zwart zijn, behoeft wel niet gezegd te 

worden. 

Wij weten ussr—dat, indien alles in 

de wereld was gegaan zooals het moest, 

er een groote voorliefde voor blauw en 

rose in ouderwetsche tinten zou zijn 

geweest. Een gekleurd corsage op een 

rok van kant of tulle stond voor avond-

toilet op het modeprogramma, dat gereed 

was te verschijnen, toen de kanonnen in 

Europa hun spel begonnen. 
Waarschijnlijk zou deze combinatie, 

die eene herleving van eene mode uit 

de laatste zeventiger. jaren is, zooals de 

autoriteiten met de oude modeplaten in 

de hand verzekeren, ook nu weer even 

als toen een groot succes hebben gehad. 

Men droeg toen een . zoogenaamd 

postillon-corsage van lichtkleurige zijde 

met een rok van zachte witte wollen 

stof, — voile de religieuse werd er veel 

voor genomen — bij wijze van demi-

toilette voor theater en dergelijke gelegen-

heden; het was uitermate praktisch omdat 

men bij eenzelfden rok tallooze variaties 

van corsages in diverse tinten kon hebben. 

Voor het oogenblik komt daar evenwel 

niets van 'aan het licht en is, zooals ik 

zeide, het zwarte avondtoilet de rigueur, 

— een feestkleed met een diepe, pathe-

tische beteekenis. Om aan de al te 

groote somberheid van het geheel te 

den bergraad schijnt het heel slecht te 

staan . 
De arts ging snel weer de zaal uit. 

Een gejubel en daarop een plotseling 

stilzwijgen. Daarna hoorde men regel-

matige schreden. Ook de tweede helft 

der vleugeldeur werd geopend en de 

helpers van de geneeskundige colonne 
droegen zes baren binnen. Daarop lagen 
de lichamen van Spalding en zijn vijf 
moedige helpers. Aan den arm van een 
dokter verscheen, wankelend en moeilijk 

loopend, graaf Klinter. Hij werd op een 
der bedden gelegd, die inderhaast klaar-
gemaakt werden en met het zuurstof-
apparaat behandeld. Daarna werd ook bij 
de andere half bewustelooze mannen ge-
probeerd, zuurstof naar binnen te brengen. 

Dora zag alles als in een nevel. Een 
angstaanjagende onverschilligheid had zich 

van haar meester gemaakt. Er was niet 

eens meer iets van hoop in haar. 
De ziekenwagens reden voor en de zes 

bewusteloozen werden weggebracht. 
• Graaf Klinter echter weigerde naar 

het hospitaal te. gaan. Hij zette zich op 
den rand van zijn bed en verklaarde : 

„Het wordt al - beter, de friesche 
lucht doet me goed. Ik heb mijn eigen 
auto hier en rijd daarmee naar huis. — 

Hij stond op en beproefde te loepen, 
wat hem met veel moeite gelukte. Hij  

gemoét te komen, wordt veel gebruik 
gemaakt van geslepen gitten als garnee-
ring, die dan weer gedekt worden met 
ragfijne zwarte kant, hetgeen bij iedere 
beweging een mooi lichteffect geeft. Ik 
vond eene beschrijving van zulk een 
toilet door de Koningin gedragen op een 
weldadigheidsconcert waar Adeline Patti 
ook aan meewerkte en nog eens met haar 
„Home, sweet home" het Engelsche 
publiek in dezelfde, verrukking bracht als 
vijftig jaar geleden, toen zij daarmede 
debuteerde. 

De rok van dié vorstelijke japon dan 
was van soepel zwart satijn en het 
corsage „een dingetje om door een ringetje 
te halen", zooals mijne zegsvrouw het 
uitdrukt, het • corsage van zwarte tulle, 
zonder andere garnering langs den hals-
rand dan een breeden met zwarte zijde 
opengewerkten zoom en tot laag over 
het middel gedrapeerd met snoeren van 
gitten kralen, waarvan iedere slinger tel-
kens door een gitten kwastje werd opge-
houden. 

De koningin, die in den rouw is over 
den overleden Koning 'van Rumenié, had 
— eene vriendelijkheid tegenover de zan-
gers — door een groote rose roos aan 
dit toilet de al-  te groote soberheid ont-
nomen. 

Niet minder dan git is ook zwart 
fluweel lint een zeer gezochte garneering 
voor avondjaponnen. Het wordt nu eens 

enkel op het corsage aangebracht, voor-

namelijk in den vorm van bretels en dan 

weer als versiering voor het geheele 

toilet, b.v. irlikerschillende breedten op 
een lange, in punt uitloopende tuniek, 
of in een zeer smal nummer langs den 
rand van een aantal boven elkaar ge-
plaatste tulle volants, — ook dit weer 

iets uit de oude doos, hetgeen niets 
afdoet aan het goede effect. Voor heel 
jonge meisjes is de combinatie witte tulle 
met zwart fluweel lint zeer aan te 
bevelen. 

Onze Hollandsche jeugd gaat uit 
den aard der zaak ook een minder druk 
seizoen te gemoet dan anders; nu H. 
M. reeds zoolang van te voren heeft 
bekend gemaakt, dat er geen hoffeesten 
zullen worden gegeven, behoeft niemand 

zich, zooals gewoonlijk om dezen tijd,. 
het hoofd te breken over uitgaanstoiletten.' 
Maar al wordt er officieel niet gedanst, 
zoo zal toch hier en daar wel eens een 
kleine sauterie worden georganiseerd en 
dan moet er toch een weinig voor toilet 

gezorgd worden. De leuze voor het oogen- 
blik is nu wel „niets nieuws — alles 
opknappen" — de vraag is maar of er 
wat in de kast hangt dat opgeknapt kan 
worden ! 

Haar, die in den bitteren nood ver-
keeren van niets meer te bezitten, zou 
ik een allerliefst jong modelletje willen 
aanraden van lichtblauwe taffetas, waar-
over een zeer ruime tuniek van witte 
tulle, beneden het middel gemonteerd 

reikte Dora de hand. Dora kuste die 
en deed den goedmoedigen Klister 
daardoor zr 6 schrikken, dat hij eigenlijk 
pas goed tot bewustzijn kwam en afweerde: 
„Dat niet, dat niet !" 

„Jij hebt ze gered," zei Dora en nu 
eindelijk vond ze tranen en brak uit in 
een hartverscheurend snikken. 

De graaf ging bij haar zitten en pro-
beerde haar te kalmeeren. Hij sprak enkele 
onsamenhangende woorden, zoo goed en 
zoo kwaad als hij in zijn suftegen toestand 
bedenken kon. 

Dora zat aan de tafel, het gezicht in 
de handen verborgen. 

Het roepen en schreeuwen buiten werd 
harder, duidelijk hoorde men vele men-
schen heen en weer loopen. Een luid 
hoerageroep! Daarna trad Hartrop binnen 
en riep: 

„De colonne uit het diepste deel der 
mijn komt. Nu zijn ze allen gered !" 

Toen verdween hij' weer. De oude 
mijnwerker kon onmogelijk binnen blijven ; 
hij moest naar buiten, om zijn kameraden 
te begroeten. 

Het tumult daarbuiten hield wel een 
half uur aan. Daarnal-s—vam, met langzame 
slepende schreden, geheimraad Kersten.  
binnen. Zijn verschijnen had een uitbundig 
gejubel claarkuiten veroorzaakt. Dit ge-
juich hield nog aan, toen hij reeds binnen  

met een smal opstaand strookje en cel 
slinger van miniatuur-roosjes; en een 
glad, laag lijfje van dezelfde zijde, even-
eens overvloedig met tulle gedrapeerd. 
Laat ik hier even aanstippen, dat de 
avond- en vooral de dansjaponnen korter 
dan ooit zijn — zij bedekken juist even 
den enkel. 

Verder- is het de moeite waard te 
vermelden, dat er — 't is niet te ver-
wonderen ! — Russische invloed merkbaar - 
is. Ziehier als voorbeeld de beschrijving 
van een demi-toilette, bestemd om op een . 
soiree te Londen te worden gedragen.: 
een korte rok., van zacht wit satijn, over-
dekt door twee breede strooken van 
dunne . ivoorkleurige tulle, beide afge-
maakt men een licht goud borduursel, dat 
op de stof zelve is gewerkt. Daarover 
een lange nauwsluitende jas van purper 
fluweel ook met goud bewerkt en rondom 
geboord met een randje bont, dat niet 
meer dan het effect van franje maakt. 
Lange mouwen, die tot over de handen 
reiken ; aan den hals is dit overkleed 
uitgesneden tot een bescheiden rond 
décolleté dat met hetzelfde franje---bont - 
en een korte jabot van de geborduurde 
tulle is gegarneerd. Maar het pièce de 
résistance van dit alliantie-toilet is een 
schitterende ceintuur van Oostersche zijde, 
zwart met gekleurde strepen, die van 
voren zeer breed om het middel is ge-
legd, dan smaller wordt en van achteren 
door een eivormig motier van -dor goud 
wordt vastgemaakt. Een toilet in dit 
genre As zeker wel eene zeldzaamheid 
en men behoeft niet te vragen of het 
sensatie zal maken bij een eerste ver-
schijning ! 

Nog een andere nouveauté van tragi-
sche actualiteit: waaiers met de vlaggen 
der geallieerden. Op een zacht, glanzend 
papier zijn in het midden de Engelsche 
en Russische kleuren geschilderd, links 
en rechts geflankeerd door de Fransche 
en Belgische vlaggen; bovendien is iedere 
vlag afzonderlijk nog op grooteren schaal op 
een afzonderlijk blad gereproduceerd. Voor 
de montuur is een licht, buigzaam hout 
van helderroode kleur gebezigd. De 
waaiers werden uit Parijs naar Londen 
gezonden en vinden daar een hartelijke 
ontvangst. 

V. S. 

BERICHT. 
Wegens het Sint-Nicolaasfeest 

zal het volgend nummer van dit 

blad óp Donderdag 3 December 

verschijnen in plaats van op Zater-

dag 5 December. 

was en zich uitgeput op een der bedden 
neerzette. 

Buiten voor de vensters verdrongen 
zich honderden menschen, meest vrouwen 
en kinderen. Ze ontdekten graaf Klister 
en begonnen opnieuw te juichen „Graaf 
Klinter, hoera, glnekauf ! gliickauf !" 

Er hielp niets aan graaf Klinter moest 
opstaan en tot voor de deur gaan, om 
een paar woorden tot de menschen te 
spreken. Hij was de held van den dag; 
hij was de redder van de verloren ge-
waanden, evenals de oude geheimraad 
als leider van liet reddingswerk de ver-
dienste had, dat degenen, die onder in 
de mijn opgesloten waren, zoo spoedig 
weer bevrijd waren. 

De beambten kwamen binnen en ge-
heimraad Kersten ging moeilijk naar de 
estrade, waar hij zich aan de tafel, die 
zich daar bevond, neerzette. Zoo goed en 
zoo kwaad als het ging. werden de noodige 
bevelen gegeven, om de mijn zoo spoe-
dig mogelijk weer geschikt voor het werk 
te maken. Reeds de nachtploeg zou met 
het opruimingswerk moeten beginnen; zij 
moest trachten de grootere stukken steen 
van de doorbraak er uit te zoeken, Opdat 
de dwarsgang zoo gauw mogelijk weer 
gebruikt zou kunnen werden. 

(Sim volgt). 



Dienjaponnen. 
Zeer geschikt voor St. Nicolaas 

Cadeau.  

MAISON DE NOIR, 

Lange Poten 21b. Tel. 6903 

Firma H. ZIJLSTRA. 

M. M. 

Bij dezen noudigen wij UEd. beleefd uit, 
alvorens Uw inkoopen te doen, tot een be-
zoek aan ons 

Modelhuis „SWEELINCK" 
46, Sweelinckplein 46. 

551.-  Groote Sorteering 
St. Nicolaas-Geschenken, 

waarbij o.a. diverse Oud-Hollandsehe Meubeltjes. 
• Gedurende den St. Nicolaastijd zal ons Modelhuis 

geopend zijn van 's morgens 9 tot 8 uur 's ávonds. 

JOH. J. RIJPSTRA, 
Sweelinckplein 48 (bij de Reinkeastraat.) 

St. Nicolaas Geschenken 
JAC. W. F. BIEGELAAR, 

Yeenglraal 31, Papestrial 18 
Telephaen 

2502.  

Meest uitgebreide 
serteering 

Dames-, .Heeren-, 
Kinderparapluies 

en Wandelstokken. 

VAN AKEN 

MAISOANAKEN , 
tbogeNieuwgraat 

Mr KOM JANSEN. 

Modes. 
Schenkweg 34, Le Her/. 

TEL 7333. 
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ijksche Uitverkoop. 
MAISON DE BONNETERIE, 

 

BUITENHOF - GROENMARKT. 
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I I+ENNEMAIM-EN-FL UKKER, 
Valeriusstraat 38 • Den Haag. 

Sid° Mollig Boneleriego, hodschodeo, Krap, Zakdoekjes, di. 
BLOUSES, COSTUME-ROKKEN, KIN  DERJURKEN_  

1 zeer geschikt vooLST. NICOLAAS-CADEAUX. e 
IBM 111111.01~111~1111~111111:111~11.~111~ ~MS MBO 

1111~111111111111111 

• „DE WEKKER". 
14/ILHELMINAGALERIJ. : TELEFOON 2245,  11  • 

I Draag Dr. THOMALLA's Onderkleeding, I 

i ▪  ter vervanging van Jaeger; beslist krimpvrij 
• 

 

en soliede; ook per Meter verkrijgbaar. 

EAU DE COLOGNE van de beste Hulzen. 

TOILETZEEPEN in soorten. 

G. J. R. VAN DER GAAG & ZOON, 
DROGISTEN. — HOFLEVERANCIERS. 

GROENMARKT 27. - DEN HAAG. - TELEF. 2512. 

ANNA VAN DER HORST, 
Anna Paulownastraat 31. Teleph. 3371. 

Kapsalon voor Dames en Kinderen. 

Prijsvermindering van Hoeden. 

STENDERT BRUIN 
Valeriusstraat, hoek Lubeckstraat. 

Tel. 6359. 
Ontvangen: 

vele Nouveautés, zeer geschikt voor 

St. NICOLAAS-CADEAUX. 

KORHOENDERS. 

FAISANTEN. 

PATRIJZEN. 

EENDVOGELS. 

HAZEN. 

ENZ. 

F. W. VAN WIJK. 
Tollentstreat 118, Tel. 3235. 

DAMESKLEEDERMAKER. 
BONTMANTELS, 

AVONDMANTELS, 

PLUCHE MANTELS, 

TAILOR MADE COSTUMES 

L J 

Wild en Gevogelte. 

COMPAGNIE R. & S. 
IMPORT JAPAN-CHINA 

NOORDEINDE 140b 
Moderne en Oude 

Japansche en Chineesche 
• Kunst. 

Bijzondere collectie Kleine Curiosa 

voor ST. NICOLAAS-CADEAUX. 

Dagelijks veruit voorhanden: 
Heibazen, Fazanten, Korhoen-
ders, Patrijzen, Eendvogels, 
Talingen, Poulardes, Kapoenen 

enz. enz. als ST. NICOLAAS-
CADEAUX het meest welkom! 

B. H. SNIJDER, Poelier, 
tIolleveraeder.  

HEERENVEEN — DEN HAAG. 

Elandstr. 48a. - Tel. 8198. 

1-1111mer' &CR. 
MOORIDERIDE58.ttL166Z 

helde iL k odia§ 
voor Hoeren, 

rens
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Van Heihingen & Co. 
Laan van n. 0. Indië - Tél. H. 6336 

près du Bezuiden hout. 

ei Thapeaux — 

flous demandons spérialement vetre attention 
pour nos 

Costurnes-Tailleur sur menure 

Onze geachte clièntèle wordt be-

leefd verzocht tijdig hunne FOTO's 

te laten vervaardigen voor het a. s. 

ST. NICOLAASFEEST in 

C. J. L. PEIMEOLEN'S FOTOGRAFISCH ATELIER 
TOUSSAINTKADE 11. 

Foto's en Lijstenhandel, 

Weimarstraat 13, 

ROTTERDAM. UTRECHT. 

Uitgebreidste keuze in Lijsten. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16) 

Teteph. 8004. — Scheveningsc_he Veer 11. - den Haag 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor het teek enen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN. 

Familie-Pension 
1 5'e^ RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Pau lownástraat 89. 

EEN NUTTIG CADEAU! 
oor ST. NICOLAAS is een BONT of MOF. 

. Maison Probatura - Zeestraat 44 - Telephoon 6073, 
Biedt U een ruime keuze hierin. 

SHAWLS van af f 5.50, MOFFEN van af f 7.50, 
BONTHOEDEN van af f 6.00 enz. 

Ziet onze Etalage. 

PERRY & CP. 
20 Hoogstraat 
13 Plein -:  ontvlogen do 

Nieuwste Dameslaschjes. 

°G. DRABBE 
SP4lISTRAAT-8--- DEN-HAAG 

TELEFOON 1751 

GROOTSTE SORTEERING 

Dienstboden-Japonnen 
Gegarandeerd Waschecht - In alle prijzen. 

Dienstboden-Schorten 
met en zonder banden 
in de nieuwste modellen 

Extra aanbieding 

St. Nicolaas-Cadeaux 
in Fantasie-Schortjes, Zakdoeken 

met en zonder letter, Kleedjes, 

Tafelloopers, enz. 

uitengewone Aanbieding 
van 'PERZISCHE - en TURKSCHE CURIOSITEITEN 

voor aanstaande 

ST. NICOLAAS 
tegen bijzonder voordeelige prijzen in 

Waars Perzisch kombuis, Den Haag, Moordeinde 11. 

FIRMA E. RIMMEL. 
St. Nicolaasgeschenken. 

Kristallen Zak- en Toiletflacons. Reukkeldertjes -- 
Dopten en Sachets voor Handschoenen en Zakdoeken. — 
Juweelkistjes - Sierlijke Mandjes eer Doozen met Par-
fumerieën. — Bloemen voor Avondtoilet. — Portemon-

- naies, Visiteboekjes, Taschjes en verschillende Voor-
werpen in fijn Lederwerk — Ivoren en Schildpadden 
Toiletartikelen — Etuis mekartikelen voor verzorging 
der Nagels, enz enz 

Ruime keuze WAAIERS 
van de eenvoudigste tot de rijkste soorten. 

HOOGSTRAAT 25, DEN HAAG: 
TELEFOON 6113. 

Maison- N.81MON8, Noordeinde 171;  
Telephoon 6537. 

Speciale Bontafdeeling, 

1111.0000-011ealeteze• 
BE Haai & Ce. 

Pagestraat ah. Telef. 5393. 

Zaal DILIGENTIA. 
Dinsdag I Dec. 's av u. 

DANSAVOND 
te geven door 

Jacoba eo Melen 
FAN DER PAS. 
Met medewerking van 

eenige leerlingen. • 
Dansen van : Strauss, 

Schatwenka, Chopin. Deb. 
bes. ' Schubert, Grieg. 
Weber, enz..' enz. • 

Aan den vleugel : 
-filmes van Erp. 

Vleugel van de firma Van 
der Does, alhier. 
Entreeprijs f 11.50, 

f 1.— 10.75. 

Plaatsbespreking dage-
lijks aan Diligentia. 

H. ZUMPOLLE 
VEENESTRAAT 29 :: TELEPH. 4105 

Lederwaren 
St. Nicolaas-Geschenken 
Mijne collectie DAMESTASCHJES is ongeëvenaard 

• 
A LA BELLE CANNE 

M. A. LABOYRIE 
Den Haag. - GROENMARKT 24. - Tel. 2505. 

o ST. NICOLAAS-GESCHENKEN o 
.  
r« PRACHTIGE SORTEERING e 
es o 

: Dames-, Heeren- en Kinderparapluies 
e 

C zoowel in de meest eenvoudige als in de g. 

o • fijnste genres 
- r  

g 0 
WANDELSTOKKEN RUZWEEPEN 

M. HAZEBROEK-TEUNISSEN 
KORTE POTEN 5 - Tel. H 6447 

Bericht de ontvangst van eene uitgebreidecolleetie 

SPEELGOEDEREN. 

ST. NICOLAAS-ETALAGE gereed! 

Vestigt -de 

aandacht op 

de moderne 

Bouwdoozen 

0. a. 

MECCANO 

Jeep kak 
RBIAISLUICE. 

H 
0 
0 

S 

T 

G 

A 

T 

23 

BAHLMANN Co. 
HOOGSTRAAT 35. 

Prachtige keuze, In: 

, llo atmaolels, Bootcolliers en Molen 
geschikt voor 

St. N icolaas-Cadeaux. 
Ruime keuze. Solide kwaliteiten. 

Een Practisch St.-Nicolaasgeschenk 
voor Dames is het overal in den lande bekende 

ILOM's MODEONS KOOKKONST, 
het meest uitgebreide van alle Kookboeken. 

Rijk geïllustreerd. - Achtste druk. 

Meermalen met-goud bekroond. 

Prijs: ingenaaid f 3.— ; gebonden f 3.50. 
Uitgave van N.V. Boekdrukkerij v,h. Firma T. 

C. B. TEN HAGEN, Nobelstraat 20, Den Haag. 

Franco toezending na ontvangst van postwissel. 

Oeconomische oplossing 
In deze spannende dagen wordt het aanachaffen van nieuwe 

kiesding uitgesteld. 
Het verdient daarom aanbeveling. Uwe oude kleedingstukken te 

laten solgneeren, door opperden. chemisch reinigen. repareer., 
moderniseeren, keeren, enz. wit door ,PROBATUAT' als nieuw 
wordt afgeleverd. 

Dit geeft dus een DIRECTE CIELDOESPARIND 

W eg eg bezemen Inges. -• Alggering gesdIg ga draal. 
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T 

0 

A 

T. 

23 

• Maison PrOMIMINI. 
II" Billijke prijzen. ZEESTRAAT 44. — TELEF. een 

N. V Eicaerimaig, prikkadi Adie. — 'a GeavaaVss 



toevertrouwen aan een vrouw. ' _wonnten het  _Engelsche aristocratische, 
Inderdaeci—hMt-  RuslandMliitstge- onafhankelijke bestuur, het Engelsche volk. 

noemde eeuw aan het Engelsche hof, al dit alles moest zij lemen kennen in*al 
is het ook niet officieel, clan toch offi- zijn tegenstellingen. 
eieus een vrouwelijke gezant gehad. Voor een gezante van 27 jaar was 

Een vrouw leidde daar de staatkunde er veel, dat belangstelling verdiende. De 
en oefende grootart invloed op de bui- gravin van Lijfland trachtte eerst zich in 
ténlandsche politiek. Slechts de hoog: de Engelsche maatschappij te verzekeren 
staande persoonlijkheid van die vrouw van haar persoonlijk succes en hierin 
zelve heeft daartoe bijgedragen. slaagde zij volkomen. Aan het hof van 

Dorothea von Benkendérff was een St.-James bestond gelegenheid - te over 
Lijllandsche gravin en werd geboren te om blijk te geven van tact, goeden smaak 
Riga 17 December 1785 in het kasteel en helder verstand. Haar reputatie was 
van haar vader; deze was afkomstig uit weldra gevestigd en enthousiast was ieder. 
Esthland, diende als generaal bij de infan- die met haar in aanraking kwam, over 
tere in het Russisch leger erewas militair haar fijnen geest, haar juist oordeel en be- 
gouverneur van Lijfland. Haar moeder be- minnelijke waardigheid ; mannen, vrouwen, 
hoorde tot een Wurtembergsche familie. tories of whigs, invloedrijke personen of 

Zij werd opgevoed te St-Petersburg saletjonkers, allen zochten haar gezelschap 
in het klooster van Smolny. 'dat gesticht en achtten het een eer, haar in hunne 
werd door keizerin Elisageth, dochter van salons te: mogen begroeten; allen stelden 

_Peter_den G zo_ote, ten_beh_oeve van adel- ei prijs op, door en bij haar te worden 
lijke meisjes. Onder haar medeleerlingen welkom geheeten. Ook bemerkte men 
muntte zij uit door geest, opgeruimdheid spoedig, dat zij zeer discreet en betrouw- 
van karakter en elegante manieren. baar was, iemand met wie men gerust 

Keizerin Maria, gemalin van keizer kon praten, want zij begreep alles en. 
Paul 1, gevoelde groote sympathie voor compromitteerde nooit degenen, die haar 
de jeugdige Dorothea von Benkendorff, hadden gesproken. Zoo is 't verklaarbaar, 
zorgde dientengevolge geheel voor haar dot de gravin van Lij and aonder daar 
opvoeding en huwde haar reeds in 1800, bepaalde moeite voor te doen, weldra 
toen zij nog slechts vijftien jaar telde, met vele belangrijke personen op intiemen 
uit aan graaf Christophel van Lijfland, voet stond, die haar Openhartig over alles 
generaal-majoor, een groot gunsteling van spraken. Zij onderhield zich met haar 
keizer Paul; hij behoorde tot een over- man over datgene, wat men haar had 
oude Lidlandsche familie. —gezegd, wat zij had begrepen of verstaan 

Kort voordat keizer Paul- 1-de-  rgée- zonder dat men 't haar duidelijk zei. Zij 
ring aanvaardde, was deze familie te hield hem op de hoogte van die schijn- 
St.-Petersburg tot groot aanzien gekomen. baar zoo onbeduidende feiten, van beschik- 
Keizerin Katharina II wenschte de opvoe- kingen, welke invloedrijke mannen lieten 
ding harer kleindochters, de groot-her- doorschemeren, van 'vluchtige .gezegden, 
toginnen Maria, Catherina en Anna die dikwijls de aanwijzingen zijn van wer- 

Paulowna, op té dragen aan een persoon. kelijke bedoelingen en de voorloopers van 
die onbekend was met de zeden en groote besluiten. De graaf van Lijfland 
intriges van het hof te St.-Petersburg. maakte van de beschouwingen en verhalen 
Zij zocht deze in de Duitsche provincies zijner gemalin een zeer druk gebruik bij 
van het rijk en na uitstekende inlichtingen zijn correspondentie met het hof ten 
te hebben ingewonnen, liet zij de moeder slotte vroeg hij haar die zelve op te willen 
van graaf Christophel uit Lijfland komen ; schrijven. Eerst stemde zij hierin slechts 
deze was toen weduwe en heette Char- toe uit vriendelijkheid, doch later begon 
lokte de Gangreben ; zij was gesproten zij er ernstiger en meer persoonlijk belang 
uit een oude familie, afkomstig uit de in te stellen. Naarmate zij met dit werk 

-Rij/uitreken, en had een zeer goed ver- ' bezig was en, indien al niet onder haar 
stand. Op vrijmoedige wijze kweet zij eigen naam dan toch in haar eigen taal, 
Zich van haar taak en baande daardoor in haar eigen woorden haar gedachten 
den levensweg van haar zoon en haar uitdrukking gaf, verhief zich haar geest; 
geheele familie. Tien jaar lang woonde de deze ontplooide zich en werd krachtiger ; 
jonge gravin Dorothea van Lijfland te de dépèches der ambassade werden van 
St.•Petersburg en genoot op gepaste wijze dag tot dag meer gedetailleerd en uitge- 
van de genoegens harer hooge positie. werkt; meer-voorzien van goed beschreven 
Mannen van geest aan dit hof zochten feiten en heldere gedachten. 
haar gezelschap en zij op haar beurt Vrij van alle kleingeestige ijdelheid, 
het hunne; zij schepte veel behagen in onthield gravin Dorothea zich ' bij het 
hun mededeelingen en beschouwingen, kwijten van haar delicate taak van alles, 
welke op ervaring berustten en hoewel wat de positie van haar gemaal zou hebben 
zij met hen niet in leeftijd overeenkwam, kunnen schaden of zijn eigenliefde kwet- 
stelden ook die personen belang in de sen; en de graaf zelf, wien het niet 
conversatie met deze jeugdige, elegante ontbrak aan tact en waardigheid, wist, 
en ernstige vrouw, in wie zich reeds te tegenover de diensten welke zijn vrouw 
midden van het wereldsch leven de , hem bewees, eigen staat hoog te houden. 
smaak VOO, het belangrijke deed voor- . Maar de waarheid kon niet lang ver• 
gevoelen. En haar later leven stelde haar borgen blijven: het werd weldra te St.- 
ruimschoots in de gelegenheid haar be- Petersburg bekend, welk deel Mevrouw 
kwaamheden en gaven ten volle te ont- had in de correspondentie van den gezant 
plooien. en hoezeer zij in de Engelsche maat- 

- In 1810 benoemde keizer Alexander scheppij in aanzien stond. Graaf Nessel- 
den graaf van Lijfland tot gevolmachtigd rode, de Russische minister van buiten- 
minister te Berlijn. Gedurende de twee landsche zaken. trad met haar in brief- 
jaar, welke Dorothea in die plaats door- wisseling, welke tot vaste gewoonte werd 
bracht, bemoeide' zij zich volstrekt niet en waarin de loopende zaken en die der 
mes de zaken van ham-gemaal en niet Russische staatkunde werden behandeld 
het minste vermoeden had zij er van, als in een intiem gesprek. Wanneer zij 
later in de politiek een groote rol te te St.-Petersburg kwam, onderhield zich 
zullen spelen. Maar te Berlijn zag zij keizer Alexander, met die eigenaardige 
tot wording komen den vreeselijken strijd, mengeling van openhartigheid en terug- 
die weldrasFrankrijk en Duitschland met houding, welke een karaktertrek van hem 
volle kracht op Rusland zou doen werpen, was, met haar over den toestand in 
daarna Rusland en Duitschland op Frank- Europa, over zijn eigen plannen in de 
rijk; en toen de graaf ven Lidland in Europeesche kwesties en gaf haar meer 
1812; terwijl de strijd op zijn hevigst dan eensvoorschriften,welkehijnietrrificieel 
was, door keizer Alexander naar Enge- tot zijn ambassadeurs wenechte te richten. 
laad werd gezonden, eerst als gemimed, (Wordt vervolgd). 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 
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TOON EEL. 
Tournee' Madame A. Dheyrmond Fedora. ') 

gaf MaJame 
Dhayrmond in het Theater Verkade een 
conference over: „L'art de bien dire et 
les comédiens franqais", die ik door uit-
stedigheid niet kon bijwonen, maar de 
geruchten, die - mij hierover ter oore kwa-
men, waren n66 gunstig, dat ik met 
eenige spanning den avond tegemoet zag, 
waarop zij, met haar gezelschap het over-
bekende toorieelspel Van—  Sardou ten 
tooneele brengen zou. 

; Het kan een waagstuk worden ge-
' noemd in onze, op kunstgebied zoo ver-
; wende Residentie, een zoo verouderd 

stuk als Fédora te komen spelen, te 
grooter, omdat de ouderen van dagen 
zich daarin nog de tooneelspeelster herin-
neren, voor wie het stuk geschreven werd, 
n.l. Sarah Bemardt, en ook omdat de 
jongeren de romantiek uit die lang ver-
vlogen dagen geheel zijn ontgroeid. Dit 
vraagstuk nu heeft Madame Dhayrmond 
glansrijk doorstaan. 

Zij gaf het stuk in den stijl van Sardou, 
waarin het ook gespe moet - worden, 
wil het genietbaar zijn. ngehouden emo-
ties, sobere gebaren, hoe misplaatst 
zouden ze geweest zijn in dit spel van 
de breede lijn en de vorstelijke geste. 

Het was een genot té zien, met welk 
een entrain er werd gespeeld, hoe de 
acteurs en actrices één waren met de rol, 
die zij weergaven en met welk een 
gemak men zich op 't tooneel bewoog. 

Madame Dhayrmond, die de hoofdrol 
vertolkte, gaf  zeer mooi spel te zien; 
in de momenten van wanhoop, angst, 
vertwijfeling, leek zij soms wat veel te 
geven, maar ik herhaal ring eens: Sardou 
eischt dit; ook haar languit neervallen 
op den grond aan het slot van de vierde 
acte, dat meer verschrikte dan ontroerde, 

- voegde geheel in dezen stijl. Van een 
bizondere bekoring was hare schier kin-
derlijk geuite verklaring van haar afschuw 
aan 't eind van bedrijf fl, als het blijkt, 
dat zij de moordenaar van Wladimirlief-
heeft, en zeer aangrijpend haar dringend 
smeeken aan het slot van bedrijf III. 

Als iemand in een tijd als de onze 
te boeien weet met een stuk als Fédora, 
moet dit hoofdzakelijk worden toega-' 
schreven aan goed spel en dat heeft 
Madame Dhayrmond van 't begin toet 
eind te zien gegeven. Zij bé-zit een mooie, 
verdragende stem, aangeboren gratie en 
spreekt haar Fransch met een zwier, die 
de Parisienne verraadt. 

Haar partner. de heer Paul Botel, gaf 
uitstekend tegenspel; zijn soberheid en 
ingehouden toon doen het vermoeden 
wettigen, dat hij in een modern tooneel-
stuk goed op zijn plaats zou zijn. 

Madame Martha Dérril. die de flirtzieke, 
vluchtige Comtesse Olga Soukaneff ver-
tolkte, is van dit gezelschap een dèr 
beste krachten, evenals de Heer Duper-
maM, die in doublure speelde, in het 
eerste bedrijf opkwam als knecht, in 
het tweede als gast, de doublure was. 
echter te merkbaar voor het publiek, 
wat meer grime is hier dus aanbevolen. 

Met veel verve speelde Mademoiselle 
Riane de rol van Dmitri, maar waarom 
houdt deze kleine bediende zijn muts 
op in de kamer zijner meesteres? De 
overigen vervulden hun taak naar behooren. 

Een paar kleinigheden. waarop gelet 
dient -te worden zijn : 

In bedrijf I als Wladimir gewond wordt 
thuis gebracht en Fedora de slaapkamer 
inloopt om hem te helpen, ziet men door 
de open deur het bed leeg. 

In bedrijf II uit Fedora haar kreet om 
wraak als Loris nauwelijks een stap in 
de corridor heeft gedaan en dus haar 
voornemen hoorco kan. 

In bedrij) 111 als Fedora Loris beletten 
wil haar huis te verlaten. stoot zij de 

'1 bic. ra .,uabe urve. par V K legb. &MW.  

deur, waarachter de politiebeambten 
(die Lona gevangen moeten nemen) 
verborgen zijn. open en deze blijft open 
staan „gedurende de heele emouvante 
scène tusáchen de beide hoofdpersonen. 
Maar ik zeg ncig eens, dit zijn slechts 
kleinigheden in het groote geheel. • 

Het was opmerkelijk, hoe iedere pak-
kende scène insloeg en hoezeer het, 
publiek, dat voor een • groot deel uit 
Franschen en Belgen bestond, werd geboeid. 
• De • zaal was goed gevuld, er was 
veel- -en haitvIjk -applaus. ,a, Madmrie 
Dhayrmond kreei mooie bloemen. 

Het zal werkelijk een genoegen zijn 
dit gezelschap nog eens terug te zien, 
maar dan gaarne met modern werk. 

Jácq. R. v. S. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.  
Prijs per regel 40 cent 

MEDDENS' 
FLEECE 

ULSTERS 
voor DOES en 116118811 

van af f 25.— 

Kapelsbrug 1-6. 

BERICHTEN. 
Louis Bouwmeester Theater. 

Gisteravond woonden wij in boven-
genoemd theater de eerste opvoering bij 
van „Hotel De Tortelduifjes'.  (Tourtehn 
s'amuse), een klucht in 3 bedrijven van 
Henri Kéroul en Albert Barré, vertaling • 
van Jeannette Meijer. 

Het is, zooals bijna alle Fransche 
kluchten van dit genre, eene allerdolste 
verwikkeling van bedriegende en bedrogen 
echtgenooten, hetwelk ton slotte voor 
allen goed afloopt. 

Vermeld zij, dat de opvoering goed 
was en dat allen er toe bijdroegen, het 
geheel uitmuntend te doen slagen. 

Bijzonder mogen genoemd worden de 
dames Lous Bouwmeester, Marie van 
Westerhoven, als de directrice van het 
huwelijksbureau, Lena Kleij -en Stine den 
Haitagh en de heeren Louis Bouw-
meester Jr. als de notaris en Chris de Ia 
Mar als zijn vriend ; hun spel was vooral 
in h Ze bedrijf zeer goed en deed de 
toeli orders telkens schaterlachen. Ook 
de I van den concierge werd door 
Geor e Verenet uitstekend vertolkt. 

A les saamgenomen eene opvoering 
die ed geslaagd mag heeten. 

D. directie -zou de bezoekers zeer 
verplichten door de pauzen, vooral die 
tussehen het eerste en tweede bedrijf, 
niet te lang te rekken. De voorstelling was 
nu eerst kwart voor twaalf afgeloopen. 

Olym pia-Theater. 
„Heldenschoor is de nieuwe film 

(no. 2 der Gouden Olympia-serie), die 
in dit theater thans vertoond wordt. 

De beelden zijn zeer duidelijk en 
rustig; zij verplaatsen ons in het tooneel 
der ellende van den oorlog en geven ons 
verder een interessanten kijk op het 
Napoleontisch tijdperk, dat nimmer nalaat, 
de aandacht van het publiek ten volle 
in beslag te nemen. 

St.-Nicolaas op bezoek bij Grootmoeder 

Onder leiding van het Intern. Concert. 
en Theaterbureau de Haan & Co., Pape• 
straat 10a alhier, zal Mevr. Anna Wensma-
Klaasen op Zaterdag 5 December in 
Diligentia een St..Nicolaas-Matinée geven. 
Dit belooft een aardige middag te wor-
den voor de kinderen, daar Grootmoeder, 
die altijd sprookjes vertelt, bericht heeft 
ontvangen dat Si: Nicolaas met" zijn 
knecht Piet haar tijdens haar St.-Nicolaas-
vertellingen een bezoek zal brengen. 

Het concert Klicka. dat op 23 No-
vember 1.1. in Diligentia zou plaats hebben, 
ia wegens ongesteldheid sas den harpist - 
uitgesteld tot 12 December a.s: • 

De dames Jacoba en Helena van der ' 
Pas zullen op Dinsdag 1 December a.s. 
in Urgentie met medewerking van eenige 
leerlingen een dansavond geven met 
nieuwe dansen. - 

tigd minister en kort daarna als ambas-
sadeur, stelde Dorothea ongetwijfeld reeds 
het grootste belang- in de staatkundige 
gebeurtenissen van dien tijd. Toch duurde 
het nog lang, voordat zij zich werkelijk 
met de politiek begon te bemoeien; het 
allereerste wat zij als gemalin van een 
gezant te doen had, was zich geheel in te 
leven in de nieuwe maatschappij. waarin 
zij zich zag verplaatst en welke zoo zeer 
verschilde met die, wartrirt zij vroeger 

-geleefd had. De Engelscheleden en ge= 

DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 28 November 1914. 

2e Blad.  

Beo Vrouwelijke Gezant ie de ijle eeuw. 
Het mag wel merkwaardig heeten, dat 

juist een rijk van nog zoo recente Euro-
peesche beschaving. als Rusland in de 
XVllle en in het begin der XIXe eeuw 
was, te dien tijde de behartiging van 
zijn diplomatieke belangen heeft willen 



deelel—mede, 
dat zij heden uit Parijs ontvingen een nieuwe collectie in 

Middag-Toiletten, gekleede Blouses en Corsages. 

Voordeelige offerten in alle soorten BONTE N. 

RECLAME_  
eea.1 Electric Marstel, 

Prima kwaliteit — op maat, 

Lang 1 Meter. fl. 175.---, 
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SINT NICOLALAS 
Coupon-Magazijn „CHIC" 

NOORDEINDE 57. 

Ontvangen groote zendingen:  

Coupons voor Mantel-Costumes. 
Coupons voor Gekleede Costumes. 
Coupons voor Blouses en Rokken. 

Zijde en velvet. , 

1 

6 

MUZIEK. 

Liederavond Pisuisse. 

Al moest Pisuisse zijn confrater Blokzijl 
missen en is het bekende tweetal ge-
scheiden, toch heeft hij terecht gemeend, 
daarom zijn voordrachten niet te be-
hoeven-  te staken. Zijn „mobilisatie-bege-
leider-, zooals hij Jan Hemsing voorstelde, 
is uitstekend en we kunnen ons er dus 
mee verzoenen, dat Blokzijl bij dé water-
linie zit, inplaats aan den vleugel. Hemsing 
past zich in zijn spel volkomen aan bij 
de intenties van den zanger en maakt, 
wat ons betreft, een eenvoudiger indruk. 

Pisuisse bracht ons weer een groot 
aantal chansons, waaronder verscheidene  

nieuwe. Niet alle daarvan konden ons 
evenzeer bekoren, misschien omdat enkele 
daarvan niet tot het eigenlijk genre van 
Pisuisse behooren en een zoodanig fasci-
neerende uitbeelding behoeven, als voors-
hands door Pisuisse slechts benaderd 
wordt. 

Daarentegen waren er vele, die hij 
voortreffelijk zong en vooral in liedjes 
als „modving the Barley-, „Kuno der 
Weiberfeind" en de twee alleraardigste 
Hollandsche liedjes „IVIijn eerste-  van 

. Dirk Witte en „Het taschje' van Me-
vrouw Manna- de Wijs is hij• op zijn 
plaats. Hij kan zeér, komisch zijn, zoo-
als b.v. in Herr Kuno en 00k de heel 
andere humor van de HEllandsche liedjes 
voelt hij_ goed na. 

Als we in het meer ernstige genre 
komen, moeten we het fijne „Berceuse 
bléue-  roemen, dat hij ter nagedachtenis 
aan den maker Gabriele Montoya, zijn 
in October te Parijs gestorven vriend' 
en confrère, voordroeg. 

Met „Serrez vos rang' van Aristide 
Bruant oogstte hij veel succes door zijn 
sterk beeldende voordracht. Een herinne-
ring aan 1870 en nu weer zoo akelig 
echt — een gedachte, die ons het zuiyer 
artistiek genieten eenigszins belet. 

Een deel van zijn Fransche liedjes droeg 
hij in Normandisch costuum voor en als 
tegenstelling bracht hij daama een Veluwsch 
boertje op het podium. Inderdaad een 
sterk contrast, zooals het Ons voorgediend 
werd; of de proporties juist zijn? 

Het Hollandsche boertje met zijn 
ietwat twijfelende houding, ' doch zich 
niettemin zeker van zich zelf voelend, 
deed ons met leuke liedjes kennis maken, 
charmeerend door de vriendelijkheid der 
taal en ongekunsteldheid van den inhoud, 
al was die laatste vaak. niet boven het 
middelmatige. Zijn voordracht mag voor 
een eerste optreden prijzenswaard heetenT 
zooals hij met Hollandsch flegma en 
nuchtere humor zijn liedjes zei. 

Er was natuurlijk veel publiek, zoover 
heeft Pisuisse het bij zijn landgenooten 
wel gebraCht en verdiend. Bij verschei-
dene liederen werd druk geapplaudisseerd. 

A. K.—Ft 

bedt. Uk Bot Genootschap, 
Dimanche 29 Novembre, 

2 heures 

Grande Matinee Concert 
avec le concours des Arlistes 
et de I'orchestre de l'opéra Royal 
Frangais de la .Haye. 

Solisten • Mesd. La Croix, Vieyra, 
et Carlo de Vries Goldstein. Mess. 1. 
Dornay, Joh. van Bommel et 1. C. 
Langendoen, Solo-Violoncelliste. 

Prijzen der plaatsen: Leden 
f 1.—. f 0.75 en f 0.50. Niet-Leden 
f 1.25, f1.— en f 0.75. 

Plaatsbespreking Vrijdag en 
Zaterdag van 10-3 en Zondag 
van 10 -12 uur 

Opera Euvel Frangais de la bye. 
Dimanche 29 Novembre, 

No. 7 dg ('abonnement. 

Représentation á prix raduits. 

FAUST. 
Buicaux 2./, h. Rideau ol h. 

Lundi 30 Novembre, 
No. 20 de l'abonnement. 

LA TRAVIATA. 
Buren. V., h. Rideau n/ h. 

OV) 

Kon. Ver. Het Ned. Tooneel 
Zondag 29 Nov., 8 uur, 

in het • 

GEBOUW VOOR K. & W. 

VOLKS VOORSTELLING 

DE DERDE MAN. 
Blijspel in 3 bedrijven van 

• SABATINO LOPEZ. 

I 60 Cts. 1 40 Cts. 1 20 Cts. 

Plaatshespr. Zaterdag en Zondag 
van 9',,-3 uur. 

Woensdag 2 Dec., 8 uur, 
In den Luilak!. Schouwburg. 

No. 17 v. h. Abt. 

HAAR GROOTE DAG. 
Tooneelspel in 3 bedrijven van 

A. H. VAN 1/ER FEEN. 

greeMeMeginelaan 173, Tel 1792. 

Comfortabele Appartementen 

voor deftige familie met 

I Jan. a s. beschikbaar. 

MAISON MEIJER 

TROMPSTRAAT 73 

bij de Laan van Meerdervoort. 

4050 Telefoon 4050. 

Dejeuners, Diners, Soupers. 
Koude en Warme Schotels. 

Van af heden dagelijks Erosie- 
Soep, aan huis bezorgd á 40 cent 
per portie. 

Louis Zeldenrust, 
Gediplomeerd Dameskapper, 
Plein 16. Telef. 5460. 

Moderoe herwerken voor het nieuwe coillure. 
Groote collectie SIERKAMMEN, 
SPELDEN, PARFUMERIEN en 
SCHILDPAD-ARTIKELEN voor de 

ST. NICOLAAS.  

OLIMPIA-THEATER, 
Prins Hendrikplein 3, Tel. 6295. 

No. 2 
van de Gouden Olympia Serie: 

ORDENSCHOOL 
(ecóle des Héros) 

Groot Militair Schouwspel in 6 Acten. 

Uitstekend verzorgde Ensceneering. 

In. Amsterdam uitverkochte zalen. 

»Ir Bespreekt vooral Uwe plaatsen. 

Het Orkest met medewerking en speciaal inuelek.arran-

gement van den heer S. VAN LEEUWEN, den Holt. Strauss. 

BAHLMANN & Co
_
. 

HOOGSTRAAT 35. 

PALETOTS met bont gevoerd 
van af fl. 44.— „NEERLANDS KOOPKRACHT" 

Bureaux: Laan van Meerdervoort 30. 

PREMIE VOOR ONZE ABONNtS. 
_Zeer talrijk zijn de aanvragen van onze abonnés om losse nummers van ons blad ter comple- 

teering_ van het feuilleton VROUWENREGEERING, dat men in zijn geheel wenscht te bewaren. 
Wij kunnen aan die aanvragen niet meer voldoen, daar vele nummers totaal uitverkocht zijn. 
Daarom hebben wij .besloten, dit zoo bijzonder in den smaak vallend feuilleton in boekformaat 

uit te geven. Het zal een lijvig boekdeel vormen van vermoedelijk 300 á 400 pagina's. 
Wij zullen dezen roman in den handel brengen voor f 2.90, doch hem onzen abonné's om-

streeks einde Januari 1915 aanbieden als  GRATIS PRE M 1 E. 

DE DIRECTIE VAN DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK. 
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DE HAAGSCHE 
VRG\UWENKRONIEK 
Geillusrre J-d blad voor de ontwikkelde Vrouw 

Dit blad verschijnt iederen Woensdagen Zaterdag. 
De abonnementsprijs bedraagt f 0.7S per,  kwartaal, 
bij Vooruitbetaling. 

Een Vrouwelijke Gezant in de Me eeuw. 
11. 

Deze vertrouwelijke mededeelingen van 
den keizer bleven niet zonder vrucht. 

De gravin had te Londen veel meer 
verworven dan mondaine populariteit. 
Haar verhouding tot de beroemdste En-
gelsche staatslieden van die dagen, bij 
voorbeeld tot lord Liverpool, lord Cas-
tlereagh, lord Aberdeen, den hertog van 

Wellington, M. Cannig, sir Robert Peet 
lord Harrowby en lord Grey, was steeds 

vertrouwelijker geworden; George IV 
overlaadde haar als prins-regent en later 

ook als koning met gunstbewijzen. Willem 

IV volgde zijn voorbeeld. Zij bezocht 

hun uitgelezen kringen, vertoefde met hen 

te Windsor of te Brighton ; nam deel aan 
de koninklijke feesten en uitstapjes. Zoo-
wel aan het hof als in de salons, zoowel 

bij de leiders der oppositie als bij de 
ministers, had zij steeds een ongezochte 
aanleiding tot het inwinnen van inlichtin-
gen, tot spreken en invloed uitoefenen en 

zij deed dit nu eens met volhardende 
fijnheid, dan weer met die plotselinge 
driestheid, welke een vrouw van geest 

zich kan veroorloven, wanneer zij zeker 

weet te zullen behagen. Het was niet in 
Engeland alleen dat de gravin van Lijfland 
geacht was en dat haar invloed werkte ; 

de mannen van aanzien der verschillende 
Europeesche staten, ministers en vorste-
lijke vertegenwoordigers, zooals o.a. Met-

ternich, vorst Paul Esterhazy, graaf Pozzo 
di Borgo, de hertog van Palmella, baron 
Willem van Humboldt, de Hollandsche 
minister Falk te Londen voerden een ge-

"regelde briefwisseling met haar. Zij maakte 
verschillende reizen naar het vasteland; 

in 1818 woonde zij het congres te Aken 
bij, in 1822 dat te Verona en in 'haar 
huis was 't, dat de gevolmachtigden des 
avonds kwamen uitrusten van hun diplo-
matieken arbeid of dezen zonder het zelf te 

FEUILLETON. 
40) 

VROUWENREGEERING. 
Naar her Duilach van 

A. OSKAR KLAUSZMANN. 
(Nadruk verboden). 

Dan moesten er aanteekeningen ge-
maakt worden betreffende de arbeiders, 
die bij het reddingswerk hadden geholpen 
en ook de nachtploeg moest samenge-
steld woeden ; dus Kersten zei tot Dora 

„Je • moet weggaan. We hebben de 
ruimte hier noodig voor de administratie." 

Graaf Klinter kwam binnen en ge-
leidde Dora naar buiten op Kersten's 
verlangen. „, 

Willoos en stilzwijgend volgde ze hem. 
„Ik wil naar het—hospitaal," zei ze 

ten laatste. „Ik wil gaan hooren, hoe 
het met de zieken is.- 
- „Dan ga ik mee," zei Klinter, „als 

je het goedvindt, ik wil ook zien, wie 
er afweef bijgekomen is uit zijn ver-
dooving." 

De menigte buiten begon zich te ver-
spreiden. Het mijnhuis vulde zich met 
arbeiden,, die van het reddingswerk 
kwamen, of die bereid waren, met de 
nachtploeg naar beneden te gaan. De 

De Redactie is te spreken:  

DINSDAGS en VRIJ DAGS van 2 tot 4 uur 

weten voortzetten. De winter van 1823-
1824 bracht zij' te Rome door, overal op 
bijna meeslepende en elegante wijze de 
wereldsche genoegens vereenigende met 
de Europeesche belangen. Bij verschil-
lende belangrijke gelegenheden, met name 
toen na 1820 het succes van den Griek-
schen opstand in het oosten voor de Rus-
sische Politiek vage eerzuchtige en hoop-
volle uitzichten opende, ontving gravin 
Dorothea van keizer Alexander persoonlijk 
de niet officieele maar duidelijke aanwij-
zing zijner plannen en wenschen. „Me-
vrouw," zei hij aan het slot van een 
intiem gesprek, „ik heb een Griekenland 
noodig. 

V 
Na terugkomst te Maarden begaf zich 

de gravin van Lijfland in alle stilte aan 
het werk om te voldoen aan dit woord 
van den .keizer, en grootendeels door haar 
invloed — op even krachtige als fijne wijze 
geoefend — wijzigde zich toen oogenblik-
kefijk de tot nog toe zeer Turkschgezinde 
staatkunde van het Engelsche kabinet ten 
gunste van het herlevende Griekenland. 
Aldus ijverig de staatkunde van haar 
vaderland dienende, gaf deze gezante vol 
tact inlichtingen en raadgevingért, waardoor 
deze politiek kon gehandhaafd worden 
zonder dat de goede verstandhouding 
met Engeland daardoor verbroken werd. 
Het persoonlijk belang viel hier samen 
met dat van het land, want Engeland 
was voor haar het tooneel geworden 
waarop zich haar levensrol afspeelde. 
En die rol immers vervulde haar met 
blijde bezieling. 

Een der bedoelde raadgevingen was 
bijvoorbeeld, dat zij in 1832 keizer Ni-
colaas er toe bracht, zonder tegenstand 
den schoonzoon van lord Grey, toenter-
tijd leider van het kabinet, lord Durham, 
te ontvangen, die door zijn liberale denk-
beelden aan het Russische hof voor een 
zeer  verdacht persoon werd gehouden. 
De uitkomst rechtvaardigde het oordeel 

geneeskundige brigade ruimde de bedden 
weer op en- brak de tent buiten af. 

De auto moest heel langzaam rijden, 
want de bede weg was vol menschen. 
Ook de straten in Dorotheenhof waren 
versperd door troepen menschen en overal 
zag men geredden, omgeven door een 
aantal verwanten en vrienden, die de 
aan den dood ontsnapten naar huis 
begeleidden. 

Het mijnwerkerslazaret, een complex 
van mooie gebouwen, een ziekeninrichting, 
zooals een groote stad bijna niet aanwijzen 
.kan, lag buiten de stad in het midden van 
een park. Aan die zijde van Dorotheenhof 
kon de' auto sneller rijden en het was 
's avonds half tien, toen Dora en Klinter 
stilhielden voor de deur van het hospitaal. 

De portier wilde bezwaren maken en 
beweerde, dat hij niemand mocht binnen-
laten. Hij besloot echter toch, den-dienst-
doenden dokter te gaan halen en deze 
meldde de komst van Dora en graaf 
Klinter aan Fien geneesheer-directeur, die 
het verzoek toestond en zelf kwam, om 
de bezoekers te ontvangen. 

„Het gaat den zieken al wat beter, 
ze zijn allen tot bewustzijn gekomen. 
doch natuurlijk nog zwak en een beetje 
verward. Binnen weinige dagen echter 

zullen te beter zijn. Ernstige gevolgen 
zullen  ze er niet van ondervinden."  

BUREAU VAN ADMINISTRATIE EN REDACTIE: 
LAAN VAN MEERDERVOORT 30, 's-GRAVENHANE. 
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van de gezante, want lord Durham, ge-
vleid door de vriendelijke ontvangst te 
St.-Petersburg, toonde zich zeer minzaam, 
wat anders juist niet bepaald in zijn ka-
rakter lag, en zijn zending had geen enkel 
onaangenaam incident tusschen de beide 
hoven tengevolge. — Gedurende 21 jaar 
handhaafde zich Dorothea, die sedert 
1826 zich Vorstin van Lijfland mocht 
noemen — een gunst door keizer Nico-
laas eigenlijk aan Christophels moeder 
geschonken, doch waarin de _geheele 
familie met 's keizers *stemming deelde, 
in haar aanzienlijke en delicate positie te 
Londen, terwijl zij steeds grooter popula-
riteit verwierf, de Engelsche maatschappij 
beheerschte en haar invloed gelden deed 
in de betrekkingen tusschen Engeland en 
Rusland, daarbij genietend van de vele 
gunstbewijzen van het lot als van een 
natuurlijk en verzekerd recht. Maar ook 
voor haar zouden dagen van beproeving 
aanbreken, dagen van staatkundige, zoo-
wel als van huiselijke beproevingen. 

In 1833, na het sluiten van het trac-
taat van Unkiar—Skelessi, tusschen Rus-
land en de Porte, werden de betrekkingen 
tusschen het hof te Londen en dat 
van St.-Petersburg moeilijker. De Engel-
sche regeering, geleid door lord Palmerston 
als minister van buitenlandsche zaken, 
besloten hebbende niet te dulden, dat 
Rusland het uitsluitend overwicht op Con-
stantinopel verkreeg, wilde als gezant 
naar St.-Petersburg zenden sir Stratford 
Canning. Deze immers had langen tijd 
in het Oosten gewoond en was bekend 
met de Turksche kwesties, hij ijverde 
sterk voor de onafhankelijkheid van het 
Ottomaansche rijk en was zoowel door 
eigen capaciteiten als door zijn ervaringen 
een zeer geschikt persoon om met arg-
wanende voorzorg op de plannen van 
Rusland betreffende Constantinopel acht 
te geven en ze te bestrijden met vol-
hardende energie. Keizer Nicolaas van 

• De directeur begeleidde Dora en Klinter 
door verscheidene binnenplaatsen naar 
het paviljoen, waar de zieken lagen. 

De wachthebbende zuster vertelde, dat 
bergraad Spalding zeer naar graaf Klinter 
verlangd had. 

De geneesheer ging zelf naar den zieke 
en kwam kort daarop terug. 

„Ga zelf maar naar binnen, graaf Klin-
ter," zei hij, „en stel hem gerust. U weet 
meer van den afloop dan ik. De patient wil 
hooren hoe het op het bergwerk 'staat." 

Toen dan Klinter aan het bed-van Zijn 

vriend trad, waren Werners oogen weer 
heldei en met een flauwen lach reikte 
hij hem de hand. 

„Nu dank ik mijn leven aan jou r* 
riep hij uit. „Hoe staat het met de in-
geslotenen ?" 

„Alles gered, alles in orde, niemand is er 
bij omgekomen. Jij en de vijf anderen zullen 
binnen eenige slagen weer beter zijn." 

„Het scheelde anders weinig," sprak 
Werner, „er moeten uit het brandveld 
gassen gedrongen zijn. Door de doorbraak 
moet er ergens in het gebergte een gat 
open gekomen zijn, waar de gassen uit 
kwamen. Hoe ben je bij ons gekomen ?" 

Graaf Klinter moest in korte woorden 
verklaren, hoe hij het reddingwerk vol-
bracht had. Daarna echter weigerde hij, 
verder te spreken en verklaarde . . 

PRIJS DER ADVERTENTIEN 

Van 1-0 regels r 1.25. Elke regel rneer f 0.20. 
G r o o t e letters worden naar plaatsruimte 
berekend. Bij abonnement belangrijke korting. 

zijn kant besloot sir Stratford Canning 
niet als gezant aan zijn hof te ontvangen 
en de vorst van Lijfland, Dorothea's 
gemaal, ontving opdracht, dit besluit aan 
de Engelsche regeering mede te deden. 
De vorstin van Lijfland nam levendig 
deel aan dezen strijd, met lord Palmer-
ston stond zij reeds lang in nauwe relaties; 
zij geloofde zelfs in 100 medegewerkt 
te hebben — door haar aandrang, uit-
geoéfend op lord Grey — tot zijne be-
noeming als minister van Buitenlandsche 
zaken. Vol ijver, om te voldoen aan de 
wenschen van het Russische hof en ook 
vertrouwende op haar invloed te Londen 
en op oude vrienden, ging' zij echter 
waarschijnlijk wat te onstuimig en te 
trotsch te werk. Het Engelsche kabinet 
bleef bij zijn keuze, keizer Nicolaas vol-
hardde in zijn weigering en het slot van 
dit' geschil tusschen de beide regeeringen 
was, dat sir Stratford Canning niet naar 
St.-Petersburg ging en de vorst van Lijf-
land geen ambassadeur te Londen bleef. 
Keizer Nicolaas, die zich niet met Enge-
land wilde brouilleeren, riep hem in 
1834 terug, hem belastend met de be-
trIekking van gouverneur van zijn oudsten 
zoon, den groot-hertog Alexander. De 
vorstin van Lijfland verliet Engeland niet 
zonder groote droefheid over den keer, 
welken de zaken genomen hadden en 
die e spijt gevoelende, afstand te moeten 
don van zooveel, wat haar dierbaar was. 

Bij haar vertrek ontving zij de meest 
we prekende getuigenissen van achting 
en vriendschap der geheele Engelsche 
nat e, hetzij tory of whig, die in haar 
Vee , verloor. Toen zij te St.-Petersburg 
kwam, betoonde keizer Nicolaas haar 
genoten eerbied; ofschoon hij over het 
algemeen niet veel genegenheid gevoelde 
voor vrouwen, die zich onderscheidden 
dooi geestesgaven en door het spelen van 
een wereldrol,- behandelde hij de vorstin 
van Lijfland als een bijzondere persoon, 

„Je mag je niet opwinden. Ik moet 
trouwens ook weg. Juffrouw Buchwald 
wacht buiten. Ze kwam, om naar je 

toestand te informeeren. 
„Is zij gekomen?" vroeg Werner glim-

lachend. „Dank haar daarvoor duizend-
' maal. Is zij heusch..gekomen 

Graaf Klinter ijlde weg en vond Dora 
alleen in de wachtkamer. 

Met verwondering had Werner het 

plotseling . verdwijnen van zijn vriend be-
merkt. Nu echter ging de deur weer open 
en in de schemerige kamer trad iemand 
binnen. Werner hoorde een kleed ruischen. 

„Wie is daar ?" vroeg hij mat. 
„Ik ben het, Dora Buchwald," fluisterde 

een stem naast zijn bed. 
„Dora t" riep Werner met een-geluk-

kigen glimlach. 
Een weenende vrouwengestalte knielde_ 

neer aan zijn bed. Moeizaam hief Werner 
het pijnlijke hoofd op en keek Dora in 
de door tranen omfloerste. toch lichtende 
°ogen. 

„Dom, lieve Dora t" zei langzaam en 
ontroerd Werner en sloeg zijn arm om 
Dora's hals. 

Ze bedekte zijn gezicht met kussen tm 

tranen, totdat Klinter verscheen, om haar 
aan te manen. Werner -alleen te laten. 

e 
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die hem zeer goede diensten had be-
wezen en dit neig zou kunnen doen. Hij 
bezocht haar zeer dikwijls, sprak met 
haar" over de Europeesche kwesties en 

wenschte, dat zijn troonopvolger, groot-
hertog Alexander, vaak in baar gezel-

schap vertoefde. In 't kort. hij schonk 

haar zulke gunstbewijzen, als souvereinen 

en vooral absolute_ souvereinen houden 

voor een zoo hoog geluk, dat daardoor 
degene, die ze ontvangt. al het overige 
gering acht en vergeet. 

(Wordt vervidgd). 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.  
Prijs per regel 40 cent. 

Zullen wij een kind 
aannemen? 

In het hoofd van menige kinderiooze 
vrouw is deze vraag al opgekomen, heeft 

haar veel strijd gekost, heeft veel verlan-

gen gewekt in haat hart, en, mocht ze ten 

slotte bevestigend geantwoord hebben, is 

ze tot de beslissende daad overgegaan —

dan is vaak, o, te vaak, bittere teleurstel-

ling en grievend leed haar deel geweest. 
Let wel — ik zal in deze volgende 

regelen niet spreken over het kind, dan 
men aanneemt om de wille van het kind 
zelf. 'Niet dus over het hulpelooze weesje 

van uw broer of zuster, niet • over het 

kind, dat ge al lang kendet en liefhadt, 

en dat ge nu om hetzelfs wil redt uit 
droefenis en verlatenheid. Maar ovez_het 
kind, dat men zou willen aannemen om 

het gemis van een eigen kind te ver-

goeden, over het kind, dat men uitzoekt 

met behulp van doktoren en welks ge-

slachtslijst men tracht na te vorschen, 

om zoo volledig mogelijk in het kind te 
vinden, wat men in zijn eigen kind zou 
wenschen. 

Als het kind dan met een lantaarntje 

gevonden is, volgen nog enkele wette--

lijke formaliteiten — waarschijnlijk wordt 
zelfs de familienaam van den aannemer 

voor het kind aangevraagd. 
Maar wat men ook doet of laat, wat 

men van plan is, wat men overlegt en 

bepeinst — nooit wordt het kind een 

eigen kind. 
Hoe eenvoudig deze waarheid klinkt, 

toch schijnt ze niet genoeg doorgedrongen, 
toch schuilt hier de kern van al het leed, 
al de spijt, al de teleurstelling die het 
aannemen van kinderen zoo vaak met 

zich brengt. • 
Het wordt nooit hei eigen kind. • 

Vijftiende hoofdstuk. 

De heele omgeving van Dasburg tot 

aan Neuenburg is in beweging en duizen-

den menschen, nieuwsgierigen, die naar 

iets werkelijk zeldzaams willen gaan kijken, 

zijn op de been. 
Het is de trouwdag van Dora Buchwald 

met bergraad Werner Spalding. Voor de 
Buchwaldsche werken is het heden een 
feestdag ; slechts de allernoodigste arbeid 
wordt verricht, alles is verder in feestdos 
en feestvreugd. 

In Dasburg had 's morgens de kerkelijke 
inzegening plaats gevonden, waarbij dui- • 
zenden arbeiders waren tegenwoordig 
geweest. Nu, in de vroege namiddag-
uren, heeft in Saarkirchen het feestdiner 
plaats in kleinen kring. In de feestelijk 

versierde. eetzaal van het oude heerenhuis 
zijn aan den tafel met het bruidspaar 
vereenigd alle hoofdpersonen: de oude 
geheimraad Kersten, naast hem zijn geheel 
genezen zoon Lothar met zijn vrouw, 

Barbara Kersten en ab een even gewichtig 
paar de held graaf Klinter met rijn 
verloofde. de kleine gravin Rother. 

Ja. hij is een held, de goede graaf 
Klinter. zonnig hij het zichzelve zoo 
maak gewenacht heeft. en wie het niet 
geldoven wil, beschouwt de teddiaigs-
medaille op zijn borst. deze eenvoudige 

Al de zorgen, al de opofferingen, die 
het bezit van . een kind meebrengen en 
die spelenderwijze door ons gedragen 
worden, zoo ze ons eigen vleesch en 
bloed betreffen, blijven zorgen en opoffe-
ringen, wanneer het een aangenomen kind 
zal betreffen. 

Het bezit xan een kind is een verruk-
kelijke heerlijkheid, die echter altijd door 
betaald moet wordén. Voor het eigen 
vleesch en bloed badalt men spelender-
wijs, maar waarlijk, voor het aangenomen 
kind moet de betaling ten een of anderen 
dag gaan drukken als een belasting. 

Laat ik met een enkel voorbeeld 
duidelijk maken, wat ik bedoel. 

Mijn kind is er een, zooals een moeder 
het zich slechts kan wenschen. Ik moet 
me altijd maar verbeelden. dat ik nooit 
meer zóó'n kind krijg, zoo lief, zoo 
vroolijk, zoo bij de hand, zoo flink en 
voorspoedig. Wie een kind wil aannemen, 
zou met zóó'n kind een lot uit de loterij 
hebben. 

Nu heeft ze gedurende vijf of zes 
weken aaneen een opeenvolging van on-
beduidende kinderkwaaltjes gehad, z66 
onbeduidend, dat . ze er niet eens om in 
haar bedje- behogae te blijven, dat niet de 
minste angst hoefde te bestaan. Het 
begon met wat verkoudheid. En toen 
koortsuitslag. 

Enfin, gij moeders, vult zelf maar bij. 
Maar wat dat vijf weken lang een in-
spanning heeft gekost! Een zalfje hier, 
druppeltjes daar, poeder weer ergens 
anders — een badje zus, een badje zoo —
dit eten, dat niet mogen hebben — 's nachts 
uren lang onrustig, overdag vermoeid en 
kribbig. Badparelfitidden in den nacht, 
na geweldige excessen.op het gebied der 
spijsvertenng. Enfin, alleen een moeder 
zal weer kunnen begrijpen wat een ein-
delooze zorg en geduld, maar ook wat 
een vermoeienis dit alles meebracht. 

Dacht ge, dat ik 't zoo van een aan-
genomen kind had verdragen? Dan had 
ik toch al wel eens gezucht: „wat ben ik 
eigenlijk begonnen." 

En nu betrof het nog maar kleine, niet 
ernstige ongesteldheden. Maar wat kan 
men niet met kinderen doormaken. 

Dan wordt het aangenomen kind grooter. 
Het gaat naar school. Zijn opvoeding 

eiacht steeds meer zorg. Ge weet, hoe 
er zoo tegen de „vlegeljaren-  „streken" 
in kunnen komen. Met smart zult ge ze 
zien bij uw eigen kind — bij het aan-
genomen kind zal zich ook uw verbittering 
doen gelden. Al die eindelooze zorgen, 
die ontelbare lasten — ge hebt ze u zelf 
op den hals gehaald — en waarlijk, ik 
hoor u reeds zuchten ,.Wat ben ik 
begonnen?" 

En dan is het aangenomen kind vol-
wassen. 

Een eigen kind alsdan — het gaat zijn 
eigen weg. Met smart te vaak. Maar ge 
draagt die smart als een onvermijdelijke. 
Ge .hebt nu eenmaal geweten: 

medaille, die toch een zoo hooge onder-
scheiding is, omdat ze aantoont, dat de 
eigenaar met levensgevaar anderen gered 
heeft. De kleine gravin Rother kijkt 
met trots naar haar bruidegom en naar 
zijn • onderscheiding. Ze herinnert zich 
misschien, dat vorst Bismarck op geen 
enkele van zijn tallooze orden zoo trotsch , 
was, als op de reddingsmedaille, die hij 
eens verworven had, toen hij als jong 
officier zijn oppasser van het verdrinken • 
had gered. 

Ook tante Schottelius is tegenwoordig. 
Men moest haar wel een uitnoodiging 
vno, de bruiloft sturen en ze heeft haar 
aangenomen ook. 

Toen het bruidspaar uit de kerk kwam, 
had ze al dadelijk Wemer met hartelijke 
woorden geluk .gewenscht en hem gezegd: 

„Ik wist .  al. dat U met Dom zoudt 
trouwen, zoodra U bij ons aan huis kwam, 
en reeds in die eerste dagen heb ik tagen 
Dora gezegd: Neem dezen, als hij je 
hebben wil; met geen mensch zult ge zoo 
gelukkig worden als met dezen man." 

Werner schudde haar ontroerd de hand. 
Dora had het totnogtoe niet noodlij ge- —
vonden. hein van alle intriges te vertellen. . 
die de boosaardige ',TOUW tegen hem had 
gebezigd. 

Tante Schottelius had, toen ze Dora's 
huisverliet. er  een bogenblik aan gedacht,  

Denn nor den engen Traum der 
Kindheit sind sie dein! 

Nicht langer! 
Es zicht der Knabe fort. 
Du siehst ihm weinend nach, bis er 

verschitindet — 
Und nimmer wird er wieder dein! 

• . 
Of deze smart om het aangenomen - 

kind ion dapper gedragen kan worden? 

0, bitterheid ! bitterheid t Alle leed, die 
het eigen kind over zijn ouders hoofd brengt 
— gal wordt het bij het aangenomen kind. 

Nu heb ik nog slechts gesproken over 
het aangenomen kind, dat werkelijk alleen 
blijft. Zijn pleegouders dus blijven ge-
spaard voor de al -te felle tegenstelling 
tusschen eigen en aangenomen. 

Maar menige vrouw gaf de hoop op, 
Zelf een kind te zullen hebben, nam een 
kind aan — en zie; dan werd haar toch 
nog een eigen kind geboren. 

Dit nu is de bitterste toestand. Dan' 
ervaart men dag in dag uit het verschil 
winchen eigen en aangenomen, en droever 
dan ooit klinkt de klacht „wat ben ik 
begonnen I" 

Het aangenomen kind is dan al eenige 
jaren ouder, vele jaren .  ouder wellicht. 
Zijn jalouzie zal "ontwaken. Was het uw 
eigen kind, het zou precies eender gaan. 
Het zou u smarten. Nu mengt zich bit-
terheid in de smart. Het aangenomen kind 
leert uw eigen kind niet veel goeds. 0, uw 
spijt! Wat zijt ge begonnen! En toch, 
ook bloedeigen broertjes brengen op elkaar 
hun min liefelijk eigenschappen over. 

Jaren geledenas ik eens een Franschen 
roman, „La folie maternelle-  geheeten. 
Daar werd het thema in behandeld, dat 
ik hier slechts aanstipte. Daar werd bloot 
gelegd dat verschil tusschen eigen en aan-
genomen, zoo eenvoudig te begrijpen voor 
den geest, maar voor het hart vormend 
een tegenstelling als dag en nacht, als 
hemel en hel. 

Zoo ge een kind moet derven — word 
dan aller kinderen moeder ! 

De zonneschijn, die ge dán om u heen 
zult verspreiden, zal ook in uw eigen leven 
licht en warmte brengen ! 

MATER CONATA. 

INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 
Prijs per regel 40 cent 

ST. NICOLAAS 

C. W. WARNAR - BONTWERKER 
VEENESTRAAT 39 - TEL. HAAG 5405 

den bergraad bij het gerecht aan te klagen, 

vanwege het duel, doch daarna had ze bij 

zichzelf overlegd, dat haar dit waarschijn-

lijk het pensioen zou kosten, dat Dora 

haar uitkeerde en daarom had ze het na-
gelaten. Doch nu liet ze zich de genoegens 
der bruiloftsdagen goed smaken en deed. 
alsof er tusschen Dora en haar niets was 
voorgevallen. 

Des middags, v66r het donker werd, 

kwam er een lange feeststoet van kinderen 

met hun onderwijzers en onderwijzeressen, 

om het bruidspaar geluk te wenschen. 

Tegen den avond verscheen de muziek-

vereeniging en bracht een serenade. De 
leden bleven daarna als gasten te Saar-

kirchen, waar inmiddels buffetten met 
koude spijzen waren opgesteld. 

Toen het echter goed donker was, 

begon er een ware kanonnade. Van de 

Theresia-mijn uit beschenen zoeklichten 

de gansche omgeving en. daarna trokken 
met fakkels en lampen de duizenden ar-
beiders, begeleid door de beambten, op. 
om  van hun kant nog eens geffilt te wen-
schen. De deputatie der beambten werd 
aangevoerd door den nieuwbenoemden 
directeur Lenake en den inspecteur Mand-
hek, terwijl een 'deputatie der arbeiders 
onder leiding van Wolier en Hartrop 
verscheen. 

Werner was er Met van terug te 

Een vrouw aan het front. 
Onlangs meldden de groote bladen een 

'onderscheiding van een vrouw aan het 
front. Keizer Frans Jozef heeft mevrouw 
Helle.  von Turnen het ridderkruis van de 
Frans-Jozefsorde verleend, als blijk van 
waardeering van haar dapper en succes-
vol gedrag tegenover den vijand. Mevrouw 
von Turnen vergezelt haar man, die luite-
nant-kolonel . is, in den strijd; Ze is 48 
jaar., Ze moet een uitnemend schutter en 
ruiter zijn. 

Het bossenstaande deden we mee als 
curiositeit. Reeds meermalen hadden we 
gelegenheid, te doen uitkomen, hoe weinig 
sympathie bij ons de vrouw kan wekken, 
die naar het front gaat. Indien deze vrouw 
haar man in nood en dood wil volgen, 
het eenige motief, dat gelden mag bij 
een gang naar het front, dan kiest ze al 
een heel verkeerde manier, daar ze veel 
kans heeft hem in nood en dood v66r 
te gaan. En dan komt de afgestreden we-
duwnaar terug in zijn leege huis. Ook is 
de kans groot, dat ze hem in den nood 
en den dood zal binnendringen, daar hij, 
bezorgd als hij toch voor haar op zijn 
beurt zal zijn, zijn krachten niet voor zich 
alleen en ter volle beschikking heeft. 

Neen, zoo de vrouw geen onafwijsbare 
plichten tehuis heeft, en zoo ze begeert 
haar man in nood en dood te volgen en 
bij te staan, danis er slechts één middel 
dat zij zich beschikbaar stelt als verpleeg-
ster te velde, en al haar krachten inspant 
om een plaatsing te bekomen achter de 
vuurlinie, waar hij strijdt. Verder geen 
vrouwen aan het front ! Dat niemand van 
haar zich onttrekke aan de ontzaglijke 
taak, die achter de fronten op de schouders 
der vrouwen rust, een taak, die wassen 
zal met iedere maand. die de oorlog 
duurt, een taak, die pas in zijn volle 
zwaarte zal gaan wegen, als de vrede 
gesloten is, de verliezen opgemaakt zijn 
en vele posten leeg blijven. 

S. L.—R. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN .  
Prijs per regel 40 cent. 

MAISON BAKKER 
HOOGSTRAAT 12. 

Lunch-, The- cis Piper-Concerl. 

Marrons glacés. 

BERICHT. 
Wegens het Sint-Nicolansf eest 

verschijnt dit blad a s. Zaterdag 

niet. 

brengen om met Dora tusschen de rijen 
der buiten staande arbeiders heen te gaan 
en in het bijzonder zijn vijf helpers bij 
het reddingswerk de hand te drukken, 
evenals de arbeiders van de Theresia-
en Justinus-mijn, van wie hem zoovelen 
persoonlijk bekend waren. 

Met muziek en onder het zingen van 
de oude mijnwerkersliederen marcheerde 
de eindeloos schijnende stoet weer weg. 

Geheimraad Kersten trok Werner in 
een hoekje en zei tot hem: 

„Van nu af beschouw ik je als tot 
de familie te behooren. Drink er met mij 
op, dat er ook voor de Buchwald-werken 
een nieuwe tijd gaat komen en de 
„Vrouwenregeering' afgeloopen 

„Dat wil ik graag doen, oom 
raad,-  antwoordde Werner 01 

„doch ik hoop, dat u mij mal r. 
willen bijstaan, als ik van nu al 
de leiding der gezamenlijke wet 
mij ga nemen."  

,Raad zul je hebben, voor ze 
die bondig hebt," sprak de gehei 
„maar ik geloof niet, dat je dar 
behoefte aan zult hebben. Nog eens 

we klinken op den nieuwen blo. 
de Buchwaldwerken en de hemel 

i" 

 ea  Dora 

r. . EINDE. 
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Dansavond Jacoba van der Pas. 
Nu in den loop der tijden de dans 

te midden der andere kunsten zijn plaats 

heeft heroverd, hebben vele priesteressen 

dezer zeer aparte kunst de aandacht van 

het publiek gevraagd. Namen als Isadora 

Duncan, de gezusters Wiesenthal, Rita 

Sacchetto, Lili Green, Angèle Sydow, 

de slaapdanseres Maria Magdalena e. a. 

doemen in mijn herinnering op, namen, 

waarvan de meeste niet meer dan een 

vluchtige klank geworden zijn, maar 
waarvan die van de onvergetelijke Duncan 
en de beide gracieuse zusters Wiesenthal 
met onuitwischbare letters in mijn ge-
heugen zijn achtergebleven. 

Duncan en de gezusters Wiesenthal, 
haar kunst is zoo verschillend van aard, 
dat hare namen moeilijk in één adem 
kunnen worden genoemd, Duncan, die 
de vrije kunst van het oude Griekenland  

herleven deed, de 
gezusters Wiesenthal, 
die een beeld gaven 
van demodernecultuur. 

De dans is feitelijk 
niets anders dan plas-
tiek geworden muziek ; 
de tans die met de 
eigenlijke kern der 
muziek niets te maken 
heeft, kan nooit kunst 
worden - genoemd. 

Dat hebben de ge-
zusters Wiesenthal be-
grepen, methare Tann-
dichtgingen, dat heeft 
Isadora . Duncan met 
haat kunst getoond. 

Als een der vrucht-
baarste leerlingen van 
deze laatste kunste-
nates kan zeer zeker 
in de eerste plaats wor• 
den genoemd Mejuf-
frouw Jacoba van der 
Pas, de in de Resi-
dentie algemeen ge- 
liefde dansleerares. 
Haar dansen munt 
uit door luchtige gratie, 
soberen eenvoud en 
fijn begrip. De prelude 

van Chopin, d'e zij alleen uitvoerde, gehuld 

in een bruin kleed, het gelaat half ver-

scholen achter de krullende haren, was 

van een ontroerende schoonheid. Bekoor-

lijk was de mazurka van Fahrbach, die 
de vlindervlugge danseres ten aanschouwe 
lacht, bijgestaan door hare beide broertjes 
Dick en Theo, zéér slibt-á-Vertolkte zij 

tezamen met hare zuster Helena de Frnhling 

van Grieg. 
Met de Pizzicati uit Sylvia, waarbij 

men herhaaldelijk denken moest aan een 

levend geworden schilderij van Alma 
Tadema, en de Polka mèlé, die beide 

mTiée-ten worden herhaald,-  toon& Jacoba 

van der Pas welk een uitstekende leerares 

zij is; de leerlingen hadden de hoogte 

der leemtes nog niet bereikt, doch toonden 

duidelijk met vrucht van hare - lessen ge-

profiteerd te hebben. 

BIEL BILLEBBIECK. 
Op veler verzoek worden 

de bekende 

KUNST-LITHO's van 
EMIEL NuLLEBRoEcK, 

voorzien run de lundtalta. 
abn van den eminenten 
zanger, in den handel 
gebracht, en zijn bij de 
bekende Boek-en Muziek-
handelaren verkrijgbaar 
gesteld. Verpakt in karton, 
franco huis f 1.—. 

Uitgave L a. DICIOIOFF, 
iisiGravanhaga. 

Fee aedeelie der oeivaiirier ir à.
etude...6o gov.tdu.Steurreare. 

„NEERLANDS 

KOOPKRACHT" 

BUREAUX: 

Lala na Meertlernorl 30, 23  

Wij wenschen Mej. v. d. Pas in onze 
Residentie en ook daarbuiten een ruim 
arbeidsveld toe. Het Hollandsche meisje 
is over het algemeen van nature niet met 
gratie bedeeld, Jacoba van der Pas wijt 
haar die bij te brengen. 

JACQ R. v. S. 

SPORT, 

Dames Hockey-Bond. 

In de algemeene vergadering van den 
Dames-Hockeyboier werd met groote 
meerderheid ven stemmen besloten om 
met het oog op de tijdsomstandigheden 
dit jaar • de gewone eerste en tweede 
klasse competitie te laten vervallen en 
te vervangen door noodcompetities, welke 
zoo ingedeeld zouden worden dat de 
clubs uit éénelfde stad of dicht bij elkaar 
gelegen steden tegen elkaar moeten uit-
komen, waardoor het vele reizen voor 
matches buiten de stad voorkomen wordt. 
De meeste clubs toch zouden, waar 
zoovele harer dames dit jaar andere 
bezigheden helpen verrichten, moeite 
hebben, geregeld hare elftallen bij elkaar 
te krijgen, zoodat deze vooral bij matches 
buiten de stad zeer onvolledig zouden zijn. 

De noodcompetitie is nu in drie af dee-
lingen gesplitst, welke als volgt samen-
gesteld zijn 

Afdeeling A: 1-1H.V., Togo, 

H.D.M., H.H.C. (alle uit Den Haag) 
en Victorie (Rotterdam). 

Afdeeling B: Utrecht, Aerdenhout, 
Amsterdam, Hilversum. 

Afdeeling C: Rijswijk, H.H.V. II, 
Togo II, H.D.M. II, Schiedam. 

Terwijl het Oosten waarschijnlijk weer 

zooala gewoonlijk eene afzonderlijke com-

petitie speelt. Verder werd besloten dat 
voor dit eene jaar toegestaan zijn worden 
dat slechts de zes beite speelsters uit 
de eerste elftallen uitgesloten worden van 
het meespelen in de tweede elftallen 

harer vereeniging, natuurlijk er op ver-

trouwende dat hiervan geen misbruik 
gemaakt zal worden en werkelijk eerst 

H 
0 
0 
G 

T 
R 
S 
A 

21 

de speelsters uit de tweede elftallen 
hierin geplaatst zullen worden en slechts 
in derr uitersten nood aangevuld zullen 
worden met speelsters uit de eerste elf-
tallen, daar anders de verhouding ten 
opzichte van de zwakkere clubs, die-
slechts één dames-elftal bezitten, niet 
zuiver zou zijn. 

Haarlem wenschte dit jaar niet in de 
competitie mede te spelen daar het niet 
over voldoende krachten voor een elftal 
beschikken kon. 

Zaterdag 1.1. werd in Den Haag de 
eerste wedstrijd in afdeeling A op het 
Togovelcl ' tuaschen Togo en H. H. V. 
gespeeld; beide elftallen *ben slechts 
weinig veranderingen ondergaan en stellen 
zich als volgt op: H. H. V. Mej. van 
Amstel (doel); de dames Post en Perk 
(backs); de dames van Loenen, Knuttel, 
Bicker (half backs); mej. Perk, mej. 
Biezeveld, mevr. Beukema, mevr. van 
Oven, mej. Felix (voor). 

Togo.• Mej. Nix (doel); de dames 
Scheltema en Forbes Wels (backs); de 
dames de Serrière, Meerkamp van Ernbden, 
Van Breda Kok! (half backs); de dames 
Nix, Wylacker, de Visser, van Hasselt 
en Dwars (voor) ; scheidsrechter de heer 
Mirandolle. 

Voor half time met wind meespelende 
is H. H. V. sterker; er wordt dan ook 
voornamelijk 'op de Togli-  helft gespeeld; 
al blijven de vlugge uitvallen van de 
Togo-voorhoede gevaarlijk, de H. H. V.-
voerhoede slaagde er echter niet in te 
doelpunten. Na de rust is het spel meer 
verdeeld met Togo als sterkste, welks 
voorhoede telkens goed combineerend en 
vlug spelend tracht het H. H: V. doel te 
bereiken; maar ook zij slagen er niet in 
het net te vinden, zoodat het einde met 
blanken stand 0-0 komt; dit gelijke 
spel geeft de juiste verhouding weer. 

Verder speelde in afdeeling B. Utrecht 
tegen Amsterdam, welke wedstrijd door 
de Utrechtsche dames met 2-1 gewon-
nen werd. 

In afdeeling C won H. D. M. met 
6-1 van Schiedam. 

M andag 7 December 
begin der groote 

Jaarlijksche 

Opruiming. 

ROEIEN vla EEK 
Noordeinde 136a. 

Telefoon 6098 

's-GRAVENHAGE. 
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ADVERTENTIEN. 

frtaison 
sorn,  

Sa!" • 
-La )(a.w. 

_ Xorge (Vuor‘oul, write 7rnid.pl. 

;7,U. 

Mama Praia. d gauda. 

grand-Po-1x rus exposdians 

.77mstardarr7..Ceeuwaralen,gouda, 

)Ifembre du Jury bosdreent 

Robes' 
Confeclions 

fourrures. 
Dernières'Crialions en 

Robes du Soit-. 

Palelol Reclame. 
nulre Colomble-double soit ' 

brdeht nrigueur 535 Of. 

f 75- 

Familie-Pension 
1«ten RANG 

VAN ROOJEN 
1 

Anna Paulownastraat 89. 

VAN AKEN: 
KORHOENDERS. 

FAISANTEN. -

PATRIJZEN. 

EENDVOGELS. 

HAZEN. 
PATIS DE FOIES GRAS. 
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F. W. VAN WIJK. 

Anna van der Horst Tollensstrant 118, Tel. 3235. 

3 DAGESKLEEDERMAKER. 
Anna Paulownastraat 31. Teleph. 3371. 

Kapsalon voor Dames en Kinderen. 

Prijsvermindering van -Hoeden, 

EAU DE COLOGNE van de beste Huizen. 

TOILETZEEPEN in soorten. 

G. J. R. VAN DER GAAG & ZOON, 
DROGISTEN. — HOFLEVERANCIERS. 

GROENMARKT 27. - DEN HAAG. - TELEF. 2512. 

C órn PAGnic. 
Lyotimu s 
Kne.L.ITC.RDyK 9 

St, Nicolaas-Cadeaux. 
Echte Kanten 
Zakdoekjes, 

Kragen, Plastrons. 
Kragen en Marichdllten 
Godets, 
Garnituren.  

BONTMANTELS, 

AVONDMANTELS, 

PLUCHE MANTELS, 

TAILOR MADE COSTUMES. 

MAISON MEIJER 
• TROMPSTRAAT 73 

bij.  de Laan van Meerdervoort. 

4050 Telefoon 4050. 

Dejeuners, Diners, Soapera. 
Koude en Warme Schotels. 
Van af heden dagelijks Erwten-

Soep, aan huis bezorgd á 40 cent 
per portie. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16). 
Teleph. 6004. — Scheveningsche Veer 11. den Hug. 

DAMES-HANDWERKEN. 
Speciale Inrichting voor het teekenen van 

WAPENS EN MONOGRAMMEN. 

MAISON D. KLEEF. 

82 LANGE VOORHOUT 82. 

LA HATE. TEL. 2674 

BERICHT 
de ontv ngst van Nouveautés in Similikammen 

en Kapspelden voor de moderne Kapsels 

.PARFUMERIE. 
Houbigant, Lentheric, Violet, etc. 

Uan Heijningen & Co. 
Laan van n. 0. Indië - Tél. H. 6335 

près du Bezuidenhout. 

Robes, Manteaux et thapeaux 
nous dernandons spéclalernent uotre attention 

pour nos 

Costumes-Tailleur sur mesure 

h. KOBBLS & ZOON 
Prinsestraat 52-56 

Tel. 2825. 

SI. Nicolaas geschenk 

Voetbalschoenen. 

Dansschoenen. 

Fantasieschoenen. 

Overschoenen. 

Baby-schoentjes. 

Zijden Slaapkamer- 

Pantoffels 

en Muiltjes 

:: in alle kleuren :: 

f 1.65 

Slobkousen 
voor Heeren, Dames 

en Kinderen. 

     

  

Magazijn ,DE DUIF"  

  

   

   

Veenestraat 17-19 :: Telefoon 2592 

Specialiteit 

hamesCorifectie. 
Maandag 7 December 

' begint de 

Groote Uitverkoop. 
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I HENNEMAN EN PLUKKER, I 
Vallriusstraat 38 :: Den Haag. 

I BLOUSES, COSTUME-ROKKEN, KINDERJURKEN. 

Speciale afdeeling • 1 

lionoeleriedo, Illodschoeueo, Kregel', Zakdoekjes, em. I 

I ST. NICOLAAS-CADEAUX. I 
zeer geschikt voor 

• . 
In ons volgend No. 

begint het buitengewoon 
boeiende en vlot geschre-
ven feuilleton 

lee °ogenblik ie Paradijs. 

Opera 110111 Fronsels dele Nage. 
Zaterdag 5 December 

TWEEDE VOLLSIOORSTE11110 
MIREILLE 

met het ballet van Faust. 
Bureaus 2./, h. Rideau • h. 

Dimanche 6 Décembre, 
No. 8 de ('abonnement. 

Reprénentation S prix reduits. 
LA FAVORITE. 

Bureaus 7% h. Rideau ts h. 

Lundi 7 Décembre, . 
No. 22 de l'abonnement. 

ROMEO ET JULIETTE. 
Bureaus h. Rideau e h. 

1-Mimer &C...g, 
NOORDEINDEsajupeoi 

Pruilde SI. Ric. gescheoka 
voor Heeren. 

VET ROISENIIIIS 
HOOGSTRAAT 21. - TELEF. 7293. 

Specialiteit - 

BLOUSES, COSTUUMROKKEN, PEIGNOIRS 

Wegens uitbreiding en vergrooting 
der Magazijnen . 

Totale Uitverkoop 
van alle voorradige 

Winter- en Zomergoederen. 
In alle genres extra groote maten. 

Gedurende deze opruiming worden geen goederen op-
zicht gezonden en zijn de Magazijnen voor den verkoop 
tusschen 12 en 2 uur gesloten. 

ijksche Uitverkoop. 
MAISON DE 

BUITENHOF. - GROENMARKT. 

ast 

Jaar 
dl 



Eerste jaargang. Zaterdag 12 December 1914. No. 84 

„) 
DE HAAGSCHE 

VROUWENKRONIEK 1 
Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

BUREAU VAN ADMINISTRATIE EN REDACTIE: PRIJS DER ADVERTENTIBN: 
LAAN VAN NEERDENVOONT 3t, 's-GRAVENNA0E. Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer t 0.20. 

Groot e letters worden naar plaatsruimte 
TELEFOON 2112. • berekend. Bij abonnement belangrijke korting. 

Dit blad blad verschijnt iederen Woensdag en Zaterdag. 
De abonnementsprijs bedraagt f 075 per kwartaal, 
bij vooruitbetaling. 

Afzonderlijke nummers  10 eelt. 

Dit No. bestaat uit 2 bladen. 
le Blad. 

Van Trouwen en Scheiden. 
111. 

We hebben nu _ gezien, hoe zwaar het 
juk der onderworpenheid drukte op de 
Gerrnaansche vrouw in de eerste eeuwen 
na Christus; laten we nu eens nagaan 
op welken leeftijd onze voorouders tot 
het huwelijk overgingen, en op welke 
wijze ze dit gewichtige moment vierden. 

't Is interessant te zien, hoe de vraag 
„wat is de beste leeftijd om te trouwen?" 
in den loop der eeuwen telkens anders 
beantwoord werd, telkens varieerde, en 
telkens ook weer gelijk de mode voor 
dameskleeren op het oude standpunt terug-
keerde. 

Zooals we tegenwoordig overtuigd zijn, 
dat het zowel voor den man als-voor 

de vrouw beter is op niet al te jeugdigen 
leeftijd over te gaan tot den gewichtigen 
stap van het stichten van een nieuw 
gezin, zoo waren ook in de eerste eeuwen 
na Christus de Germanen van dezelfde 
meening. -De oudste geschiedschrijvers 
melden ons dat. Zoo schrijft Cesar, de 
Romeinsche veldheer, die het nageslacht 
zeer verplicht heeft door het opteekenen 
van alle merkwaardigheden, die hij als 
vooruitstormende overwinnaar opmerkte in 
het leven der overwonnen volksstammen 
dat de geheele opvoeding van den jonge-
ling bij de Germanen erop gericht was, 
den man zoo krachtig en weerbaar mogelijk 
te maken. Het gold dan ook als bizonder 
deugdzaam zoo lang mogelijk kuisch te 
blijven, en het was bepaald een schande 
voor een jongen man wirir zijn twintigste 
jaar met een vrouw te verkeeren. 

In dit opzicht zijn we wel heel ver 
afgedwaald van het voorbeeld onzer voor-
vaderen. 

FEUILLETON. 

OM EEN KORT GELUK. 
Uit het Duitsch van 

IDA BOY-ED. 
(N.d,uk verboden). 

) 

„Ja,-  zei mevrouw von Brohla, „dat 
vonden wij indertijd mooi en kunstig. Op 
stijf wit bordpapier werd een ovaal of 
een ruitvormige vierhoek gelegd, die uit 
een soort gips of kalk gemaakt was en 
in de tinten van een zonsondergang of 
iets dergelijks als achtergrond van hemel 
en aarde gekleurd was. Als ik mij goed 
herinner, werd dat papier kik genoemd. 
Met pen of potlood werden er genre-
beeldjes op geteekend, niet naar de natuur, 
maar naar voorbeelden. In mijn jeugd was 
het teekenen naar de natuur geen mode." 

Nieriland antwoordde haar. Ook niet 
toen zij vioeg, of Marie Selwitz al onder-
trouwd was. 't Was haar trouwens ook 
totaal, ja totaal onverschillig, of die buur-

- dochter trouwen ging en wanneer en met 
wien. 

En ook toen zij 't daarna had over de 
financieele voordeelen, die baron Lange-
mak te beurt zouden vallen, als de ge-
projecteerde lokaalspoorweg over zijne 
landerijen kwam te kopert, ging niemand 

De Redactie is te spreken: 

DINSDAG en VRIJDAGS van 2 tot 4 nar 
aan het Bureau van dit blad. 

Hetzelfde meldt ons ook de beroemde 
geschiedschrijver Tacitus, die schrijft, dat 
ook de Germaansche meisjes zich niet in 
het huwelijk spoedden — want bruid en 
bruidegom waren ongeveer van gelijken 
leeftijd,. als ze eindelijk tot het huwelijk 
overgingen, en een gevolg' daarvan was, 
meent Tacitus, dat de kinderen bizonder 
krachtig waren. 

Nog lang is het gebruik om op rijperen 
leeftijd te trouwen, bij de Germanen be-
waard gebleven; het verdween eerst in. 
de dertiende eeuw, dat lezen we in een 
gedicht „Die Dietrichtflucht" uit dien tijd; 
de dichter klaagt daarin over verval van 
zeden (men ziet de hedendaagsche klacht 
is niet bepaald nieow): „Terwijl vroeger 
geen man of-VQ,uw edór het dertigste 
levensjaar trouwen mocht, week men nu 
af van dit gebruik tot groote schade voor 
de wereld." 

En ruim drie honderd jaar later klaagde 
de dichter Johanner Murner ') opnieuw 

„etwan war es abel gethon 
„so ein junkfrau nam ein man, 
„das uit zum minstens drissig jor 
„was alt - sag ich dir offenbar. 
„Jeti nemen zwei einander geschwind, 
„die beid uit drissig jar eind, 
„das schendlich ist der geistlichkeit, 
„za dulden on gross underscheit, 
„als oh geschieht des torsten herren 
„domit man mug die krieg erweren, 
„das schlechtes !trien uit zustot, 
„und bringt in darzuo jammer und not. 

Die oude dichter had weinig kunnen 
vermoeden, dat zijn klacht eenige eeuwen 
later nog actueel zou zijn. Hoe veel leed, 
hoe veel armoede zou worden voorkomen, 
als de jongelieden uit de volksklasse gelijk 
de menschen uit bemiddelder kringen meer 
geduld uitoefenden, en niet trouwden valer 
de man werkelijk een gezin kon onder-
houden. 

'1 Cf. Weinhold r a. p. bb 294. 

op hare woorden in, zelfs haar man 
niet, hoewel hij er eenige weken geleden 
niet over kon hooreer spreken zonder 
woedend te worden. Thans liet het hem 
totaal koud. 

Ze zaten met hun drieën in de met 
glas gedekte veranda aan den achterkant 
van het huis. De tuin werd voor verreweg 
het grootste deel door een gazon inge-
nomen. waarover hier en daar een bloem-
perkje als een vlek verspreid lag. In de 
avondschemering was het moeiehjk er de 
kleuren van te onderscheiden. De bloemen 
stonden er stil en overschaduwd, treu-
rend omdat de lachende jeugd van den 

„bloeitijd voorbij was. Nog eenmaal-pro-
beerde de moeder het gesprek op gang 
te brengen. 

„Wat een warme avond en dat in 't 
laatst van September I" 

Wederom geen antwoord. Ook in de 
natuur zweeg alles; geen windje voer 
door de struiken om ze te doen ruischen 
en fluisteren ; geen dier verroerde zich 
' meen. 't Was of alle arbeid gedaan was; 

niet slechts die van den dag, maar die 
van 't heek seizoen. 

Binnen, in de kamer waarbij de veranda 
behoorde, was het gehele! donker. Daar 
begon plotseling een weemoedig pianospel. 
In zeer snelle maat deed iemand het 
Presto uit de Grnol sonate uit de toetsen 

Toch komen er ook berichten voor, 
die bewijzen dat naast late huwelijken ook 
zeer vroege gesloten werden. Zoo zien 
we, dat volgens het recht der Friezen en 
van de Schwabenspiégel een huwelijk met 
een meisje van twaalf jaar geldig was. 

Soms ook vinden we de, volgens onze 
begrippen onnatuurlijke, verhouding,dat een 
der beide partijen volwassen was en de 
andere nog een kind. 

Zoowel huwelijken van volwassen man-
nen met kleine meisjes, die nog op een 
leeftijd waren, dat ze eerder met een pop 
behoorden *. spelen dan te trouwen, 
kwamen voor, als het omgekeerde — dat 
n.l. de bruid volwassen en de bruidegom 
nog maar een knaap was. Natuurlijk gaf 
dit aanleiding tot veel misbruik, zoodat 
zelfs verschillende volkswetten straffen 
daartegen bepaalden. Dikwijls ook werden 
om politieke redenen tusschen verschil-
lende vorstenhuizen of bij den adel 
huwelijken gesloten tusschen kinderen. 
Zoo liet koning Magnus van Noorwegen 
zijn zoon Sigurd, die negen jaar was, 
huwen met de lersche prinses Biadmynja, 
die nog slechts vijf jaar telde. - 

En de kronieken der Duitsche steden 
verhalen van-,een jonge edelivrenwe Anna 
Stromer, die in de 15e eeuw in Nurnberg 
leefde, op veertienjarigen leeftijd huwde, 
op haar zestiende jaar haar eerste kind 
kreeg, en in de volgende negen jaren 
acht kinderen ter wereld bracht. Voor-
waar geen benijdbaar lot om op vijf-
en-twintig jaar moeder van acht kleintjes 
te zijn! 

En toch gold in de middeneeuwen de 
spreuk „Jung gefreit hat niemand gerest... 

Ten slotte, vddr ik aan de hand Van 
den schrijver Weinhold verder ga en u 
iets vertel van het huwelijk onzer Ger-
maansche stammoeder, wil ik eindigen 
met de aanbeveling tot het huwelijk van 
broeder Berthold von Regensburg, die 
in een preek over de tien Geboden ge- 

oprijzen. Mevrouw von Brohla schrok en 
kromp ineen alsof zij groeten angst had. 
De ritmeester, haar man, bleef onbewo-
gen,, maar diens zuster zuchtte diep en 
sloeg de handen voor de oogen, alsof 
daar tranen wilden opwellen, wat zij-ver-
hinderen wou. 

Zij luisterden alle drie. Het spel gaf 
hun gemoed als 't ware een inhoud; het 
bracht wat verandering in de drukkende 
stilte, het maakte 't vreeselijke wachten 
althans iets dragelijker en werd daardoor 
nog min of meer een troost. 't Scheen 
hun te zeggen, dat de speelster in elk 
geval nog niet zonder moed was. In de 
laatste-dagen- had zij dit Presto herhaal-
delijk gespeeld. 't Was of de toornige 
smart, de bitterheid ervan, juist weergaf 
wat zij zelf wel uit had willen schreeu- 
wen  

Zij eindigde 'met de krachtige van hoog 
naar laag zich neerstortende triolen, hield 
een korte pauze en begon dan weer van 
voren af aan, alsof zij een onverzadelijken 
dorst had naar deze toonreeksen. 

Plotseling hield zij cp. 't Was of haar 
gedachten wegvlogen ; hare vingers schenen 
den verloren samenhang weder op te 
zoeken, maar-hem niet te kunnen vinden; 
schril klonk een valsche toon en alles 
werd stil. 

De ritmeenter hoorde dien toon, en  

sproken had over de gevaren van het 
celibaat. En hij kon het toch weten. 

„Darum, du jonge Welt, geh schleunig 
in sterker Busse in dich und zur Ehe oder 
mit dér Ehelosigkeit auf den Grund der 

„Breder Berthold, ich bin noch ein 
junger Knabe und die mich gern nahme, 
die will ich nicht und die ich gern nahme, 
die will mich_nicht." 

Daarop antwoordde weer de monnik 
„Nun, so nimm aus aller Welt eine zur 

Ehe, mit der du recht und gesetzlich 
lebest. Willst du die eine nicht, so nimm. 
die andere ; willst du die kurze nicht, so 
nimm die lange ; willst du die lange nicht, 
so nimm die kurze ; -winst du die weisse 
nicht, so nimm die schwarze ; willst du die 
schlanke nicht, so nimm die dicke. Nimm 
dir nor eine Ehefrau aus aller Welt." 

En als dan de jonge man -nog niet 
bekeerd is tot het huwelijk en allerlei 
redenen aanvoert, waarom hij nog niet 
kan trouwen, waaronder de voor ons 
volkomen geldige, dat hij nog geen gezin 
kan onderhouden en hij zijn brood nog 
niet verdient, wordt broeder Berthold 
boos, en roept uit : 

,,Ich here wohl, du willst die Ehe nicht. 
Da du non die Unehe haben willst, so 
nimm dir wenigstens uur eine einzige zur 
Unehe. Nimm dieselbe an die eine Hand 
und den Teufel an die andere und non geht 
alle drei mit einander zur Holle, wo euch 
nimmer geholfen wird" '). 

Ja, zoo vergaat het alle booze menschen 
die niet trouwen willen — zij varen regel-
recht naar de hel — en alle anderen, 
die braaf zijn en de gevaren van het 
huwelijksleven trotseeren — zij gaan naar 
het aardsche paradijs. — Vraag het maar 
aan uw gehuwde kennissen, zij kunnen het 
weten ! 

(Wordt vervolgd). B. B. - N. 
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toornig sloeg hij zoo hard met de vuist 
op de tafel, dat de vrouwen hun hart 
van schrik voelden bonzen. En weer werd 
het stil, zoo binnen als buiten. Alsof een 
beklemming allen overvallen had, zaten 
de drie in de veranda minuten lang 
roerloos voor zich uittestaren, tot opeens 
de ritmeester zei „Krijgen we dan einde-
lijk nog wat te eten ?- 

„Ik dacht, dat we op Jansen wachten 
zouden," zei mevrouw von Brohla ver-
ontschuldigend. 

„Och wat! Die...."  
In de kamer werd de hanglamp boven 

de tafel aangestoken. Nu gingen ze naar 
binnen. De groote, slanke man liep eerst 
wat zwaar, met scheeve houding; onder 
't naar binnen gaan wist hij zich echter 
weer recht te strekken. .Ach, hemel," 
zei de oude juffrouw von Brohla zacht 
in zich zelve, „rauwe ham 1" Zij kon 
die niet goed meer bijten en bovendien, 
zij wist, dat er aardappelen niet bonnen 
door elkaar bij zouden komen, een restje 
van het middagmaal. Maar thans mocht 
zij heelemaal niet laten merken, dat rij 
aan haar maag dacht; dat was immers 
iets Zoo onbeduidends; niet voor haar. 
maar voor haar broeder en haar scham-
elste. 

De reneestei keek naar de deur. Waar 
bleef .Magdalevre toch I 
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Kunst. 

De Pulchri-Tentoonstelling. 

,.Nu heb ik .al honderd en twintig 

nummers verkocht, zou u 't willen ge-

koven ?•• 
De bemiddelaar in Pulchri tusschen 

schilders en publiek, de heer Petermeyer, 

die in gewone omstandigheden al vlug 

ter been is, huppelde nu door -de-  zaal 

van loutere vreugde dat het zoo „heel 

erg best-  ging voor de schilders. Immers, 

levert in anderen, onbezorgden tijd een 

zaal vol kunst slechts een enkelen schaar-

schen' kooper op, nu lijkt haast iedere 

kijker een kooper. 
En vooral veel dames ziet men taxee- • 

rend overleggend met elkaar als ging het 

om een nieuwen hoed... 
Ja, de kunstenaars worden wel ge--

holpen. Koningin en Koningin-Moeder 

geven het voorbeeld. En de kunstenaars 

helpen zichzelven, organiseeren de eene 
tentoonstelling na de andere. En hete 

publiek helpt, zooals we al zeiden. Van 

allen kant komen de liefhebbers los en 

de schilders hebben van hun hooge prijzen, 

die -- _laten wij het eerlijk bekennen — 

fancyprijzen veelal blijken, ook officieel, 

op deze Pulchri-tentoonstelling afgeziee, 

Men kan thans werken van onze schilders 

en teekenaars voor kleine prijzen, een 

tien, een twintig, -een vijftig gulden be-

machtigen. In den Haagschen Kunstkring, 

in het genootschap Pulchri, zijn tentoon-

stellingen gaande, welke door de bestu-

ren dezer Vereenigsngen zijn samengesteld 
met het doel, de liefhebbers van kunst 
voor een Met te hopgen prijs aan kunst-
werken te helpen. Op het eerste oog is 

men haast geneigd aan filantropie van de 

zijde der artiesten te denken, indien men 

althans aan vroeger bedongen prijzen denkt. 

Doch het is, zooals we zeiden de oorlog 

heeft de fancyprijzen naar beneden gedrukt 

en het is aan het publiek thans daarvan te 
profiteeren..In den Haagschen Kunstkring 
is de tentoonstelling een blijvende; een 
doorloopende, beter gezegd, waar de, 

door verkoop weggevallen nummers, wor-

den aangevuld met nieuw werk. De ten-
toonstelling in Pulchri is van korten duur. 

Zoowel in den Haagschen Kunstkring 

De heer von Brohla had wel is waar 
reeds voor vijf en twintig jaar zijn ontslag 
uit den dienst genomen, maar hij was en 
bleef. toch altijd „de ritmeester". Zijn 
ongeduld was ook nu weer op zijn gezicht 
te lezen. 

Anna, de meid, droeg een dampende 
schotel binnen de reeds door de oude 
juffrouw vermoede aardappelen met boo-
nen. Een flesch bier voor mijnheer en 
melk voor de dames stond op tafel. Men 
had kunnen beginnen te eten, als Mag-
dalena .. 

Maar daar ging de deur open en zij 
kwam binnen. 

Alle drie zagen haar zorgvol aan, de 
oude juffrouw tevens met een soort on-
bewuste vivisectische nieuwsgierigheid. 
Mevrouw von Brohla's gezicht sprak 
duidelijk vara ongerustheid en angst. De 
scherpe blik van den _ritmeester scheen 
het jonge meisje te doorboren. 

Magdalena werd door al deze blikken 
pijnlijk getroffen. Maar zij was er van 
overtuigd, dat allen haar liefhadden en 
zij -wiet. zooals steeds, de juiste, gepaste 
houding te bewaren. Alleen, zij vermeed 
den blik van mevrouw von Brohla; want 
zij voelde. dat zij zich niet goed zou 
kunnen houden, wanneer hare oogen in 
die van de oude dame zouden blikken. 
. Wel verduiveld. dacht de ritmeester 

als in Pulchri is een ware overvloed 
van werk neergehangen. De wanden in 
Pulchri zijn als .een van vruchten bezwij-
kende appelboom, inderdaad volgeladen. 
Te vol. ons elk werk de gelegenheid te 
geven op zijn best uit te komen. Zoo 
is de ' beste arbeid van Johanna van 
Deventer in een hoekje geduwd. En toch, 
hoe goed komt ditmaal deze schilderes 
voor den dag! Echt teer en fijngevoelig 
zijn de landschappen, welke zij alleen met 
krijt heeft uitgewerkt. Fret schetsje op groen 

_pap-,.go:_fling.en wit _gezet,. is een 
_ werkje, waar wij althans met het grootste 
genoegen naar hebben gekeken. 

Mejuffrouw Anna Kerling zeilt zulk 
een geheel anderen kant met haar werk 
uit. Van verfijning is bij haar geen sprake. 
Zij wil forsche contrasten, zij zoekt naar 
het lichtspel dat uit heldere kleuren voor 
den dag treedt. Wist men het niet, men-
zou niet vermoeden dat een vrouw dezen 
arbeid schiep. Het midden houdend tus-
schen het werk van deze beide schilde-
ressen is de arbeid van mej. Anna Abra-
hams. Ook deze vrouw ziet vooral het 

lichtspel in de vo-orwerpen die haar om-
ringen. Het is of de zon altijd in haar 
kamer schijnt, die de gele melkkan met 
bloemen, en al die stillevens vol kleur 
in zijn villen lichtluister omvat. Toch 
heeft zij, bij al haar .kleur en gloed, 
eenigszins de reserve welke Johanna 
van Deventer aan den. dag legt. Anna 
Abrahams vereenigt in zich de eigen-
schappen der beide eerste schilderessen. 
Haar teerheid en kracht zijn artistiek 
tot een volle, schoone eenheid gegroeid 
en zoo is zij buiten eenigen twijfel 

de sterkste kunstenares van de drie. 
Marie. Wandsch•yrileeit- een groep bloem-
stukken ingestuurd-. Oppervlakkige studies 
over 't algemeen, doch ook zijn er een 
paar gemberpotten met bloemen, die het 
oppervlakkige van het stilleven met druiven 
doen vergeten. Daar is vooral het stil-
leven met het witte gemberpotje, waarin 
een enkele teerkleurige rose bloem steekt, 
dat onze bewondering wekt. Het is een 
schittering van paarlemoeren tinten, waar-
tegen zoo bescheiden en fijn de bloem 
kleur spreekt. De groep.van Anna Leh-
mans heeft enkele buitenstudies en land-
schapmotieven. Ook hier kaf onder 't koren. 
Men wordt wel gewaar, dat de schilders 
op deze tentoonstelling ook wel instuurden 
wat ze kwijt wilden zijn en dus is het 
den koppers geraden, terdege op te letten. 
Van de schilderessen hebben we mevr. 
Aletta van Thol—Ruysch nog te ver-
melden, die met een groep werk aanwezig 
is. Tegenover haar groep-is er ego ras het 
schilderwerk van Johanna van Deventer. 
Dit is bij de fijne knjtteekeningen, waar-
van wij spraken, in geenen deele te ver-
gelijken. Deze schilderes heeft heel wat 
beter, mooier geschilderd werk op Pulchri;  
tentoonstellingen doen zien. • 

Nu wij het werk der schilderessen 
hebben laten voorbijgaan aan ons oog, 

vol bittere ere- rpis, wat een juweel van 
een meisje ! En dat had hij kunnen krijgen! 
En hij .. 

Maar misschien was alles maar fantasie, 
kletspraat. fe weet hoe het gaat: aan 't 
eene eind van de straat wordt een vlieg 
doodgeslagen en aan 't andere eind hoort 
men zeggen : weet je 't al ? een moord  
Als die vervloekte Jansen nu maar kwam  
0, dien kerel zou hij wel eens af willen 
ranselen .. . 

Wat is ze toch knap, dacht mevrouw 
von Brohla vol bewondering. Zij was zoo 
heelemaal met Magdalena ingenomen. 
Reeds sedert twee jaar haakte ze naar 
het mogenblik, dat ze Magdalena als haar 
schoondochter zou kunnen omhelzen. Wat 
een gestalte ! Noch te groot, noch te klein 
en zoo vol harmonie in lijnen en bewe-
gingen ! En dat gezicht, zoo vol uitdruk-
king, met de blauwe oogen;  die zoon 
merkwaardig kloeken open blik hadden. 
En dan dat mooie dikke,. zwarte haar) 
Zij was nu bleek en daardoor kwam de 
blankheid van haar vel nog meer en 
scherper uit. 

In haar lichtblauw linnen costuum naar  
de nieuwste mode achten Magdalena, 
hoe eenvoudig zij ook was, een wezen 
uit een andere wereld, of in elk geval 
uit een ander tijdperk dan de drie oude  
lieden. Dezen waren gekleed woel* 

INGEZONDEAVIEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 
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De 100"' Hamletopvoering. 

Een uitgelezen en dankbaar gestemd 
publiek heeft Dinsdagavond de intieme 
schouwburgzaal der Haghespelers geheel 
gevuld. Er was gedurende de heele 
voorstelling die gespannen aandacht, die 
méér nog dan luidruchtig applaus, blijk 
geeft van waarachtig genieten. Zoodra 
het scherm vaneen week, verstomde het 
gepraat. men luisterde, men keek en 
velen onder de talrijke toeschouwers 
zullen den energieken leider in stilte 
hebben gedankt voor dit oogen- en noren-
genot, en zij, die de verschillende phasen 
hebben doorgemaakt waarin de eene 
Hamletopvoering de andere volgde, zullen 

schen op het platteland dat plegen te 
doen, wanneer zij de jeugd een tijd lang 
achter den rug hebben en daarbij spaar-
zaam en praktisch moeten leven; de 
dames in een haast onverslijtbare, niet 
opzichtige zwart-grijze stof. 

De ritmeester droeg een gestreepte 
pantalon, een bruin vest met witte nopjes 
en een nauwe zwarte jas, die strak over 
de borst vastgeknoopt was en hem in 
vereeniging met zijn rechte houding iets 
waakzaams gaf en die de slankheid -zijner 
lange gestalte nog meer deed uitkomen. 

Zwijgend werd er gegeten. Allen 
dachten aan Jansen, waar die toch blijven 

mocht. Hij treuzelde altijd zoo. Dat was 
elken Dinsdag en Vrijdag de oude ge-
schiedenis, als hij 's middags-naar de 
stad reed om bij den delicatessenhan-
delaar Lubbers waren af te leveren en 
dan meteen nog even langs het poot-

kantoor te gaan. Dan had hij nooit haast. 
Hoe kon hij ook weten dat zijn meester 

en diens huisgenooten dan de minuten 
zaten te tellen ? 

Jarenlang had de karige postbestelling 
iets idyllisch aan Wernsdorf gegeven. De 
ritmeester was tevreden. als hij 's morgens 
om tien uur, van .'t land terugkomend, 
naast zijn boterham met kaas slechts het 

provincieblaadje vond en geen brieven 

of rekeningen; de dames waren bk als  

moeten erkennen, dat deze 100ste- op-
voering het volmaakte raakte. 

Het is opmerkelijk, hoeveel Eduard 
Yerkade bereikte met de eenvoudigste 
middelen, maar hoeveel lijd, hoeveel 
hoofdbreken moeten zijn 'voorafgegaan 
voor hij dit resultaat verkreeg. 't Is waar: 
in Chris Lebeau, in- Cato Neeb, in de 
acteurs en actrices zelf, die hem hun 
algeheele toewijding- gaven, had hij weo 
kelijken steun, maar hij was de ziel, 
hij was de stuwende kracht, die allen 
beweeg- en het werk van den grootri 
altijd modernen Shakespeare nieuw leven' 
inblies. 

In de pauze, -toen den heer Verkade 
een groote lauwerkrags werd overgereikt, 
nam de heer Verbeek het woord. 

„De 1 00ste opvoering van Hamlet,-
zeide hij, „is een „gebeurtenis-  vooral 
in de Nederlandsche toonel-speelkunst; 
daarom gevoelen wij, confraters, behoefte 
u te tonnen, hoe dankbaar we u zijn en 
hoe hoog wij u als leider schatten. Het 
publiek heeft u gedurende de voorstel-
lingen, die vooraf gingen, groote belang-
stelling getoond, maar het publiek ziet 
slechts het resultaat, wij artisten zien uw 
arbeid, wij volgár uwe pogingen voet voor 
voet, maar wat wij het meest in u bewon-
deren, dat is uw groote psychologische 
kennis, uw juist begrip van-elk afzonder-
lijk karakter. Voor dit alles willen we u 
een blijvende hulde-bieden.-  Namens het 
geheele personeel van den schouwburg, 
de artisten, de beide gasten enz., bood 
de heer Verbeek den Heer Verkade een 
zilveren lauwerkrans aan, den wensch 
uitend, dat nog vele Hamlet-opvoeringen 
zouden mogen volgen. 

Het publiek juichte -deze toespraak 
lang en hartelijk toe. 

• Na het eindigen der voorstelling werden 
den leider opnieuw bloemen aangeboden. 

Tournee Madame A. Dhayrmond. 
L'Abbé Constantin. (') 

Wie zou dit stuk niet kennen, dit 
vriendelijke oude stuk, waarin vooral het 
type van den bon cum onvergetelijk is. 
Was het daaraan te danken, dat de 
schouwburg zoo goed was bezet, of zat 
de leidende gedachte voor, door een 

' drukke opkomst een goed werk te doen, 
daar I 0 " ,, van de recette aan de Belgische 
uitgewekenen zou worden afgedragen? 
Hoe het zij, bij velen zal het verlangen 
weer eens goed Fransch te hooren spreken 
wel zijn voorgegaan. 

Op goed Fransch onthaalden ons 
vooral _Madame Dhayrmond en de Heer 
Dugermain, ja, soms was het Fransch 
!van de eerste een beetje te Fransch 
voor de rol, die zij vervulde, wij misten 
telkens het vereischte Engelsche accent. 

De Heer Dugermain, die in Fédora 
reeds zulke gunstige staaltjes van zijn 
kunnen gaf, toonde hier in de rol van 
Paul Lavardens welk een uitstekend acteur 

Wittig, de brievenbesteller, 's middags 
om vijf uur nog eens aankwam en een 
prentbriefkaart van Elard in zijn tasch 
had of een briefje van de een of andere 
vriendin uit de buitenwereld; want hoe 
tevreden zij ook met de stilte van het 
buitenleven waren, het deed toch goed, 
nu en dan iets te vernemen van degenen, 
waarmee zij vroeger gezellig hadden om-
gegaan. Het deed hun ook aangenaam 
aan, dat de andere von Brohla's en de 
Halderns zoo nu en dan blijk gaven, 
nog aan de familieleden te Wernsdorf te 
denken. De beide Postbezorgingen waren 
als iets vriendelijks, doch heelemaal niet 
opwindends in het dagelijksch leven der 
Wensdorfers ingeweven. Het gebeurde 

eigenlijk zoo goed als nooit, dat er iemand 

in huis ongeduldig vroeg, of 'Wittig er 

nog niet geweest was. Sedert enkele 
weken' echter was het een kwellende 
gedachte geworden, dat er misschien in 
de stad met den middagtrein nog een 

brief-aangekomen kon zijn, die dan eerst 
den volgenden morgen bij hen bezorgd 

zou worden. Want eindelijk, ééne toch, zou 
Eland. de zoon, toch wel weer schrijven. 

(Wordt vervolgd). 

willen we nog eens verder zien. En dan 
blijkt dat de schilders al net zoo deden 
als de vrouwelijke collega's. Zij schoven 
tusschen ernstige werkjes oppervlakkige 
studies in. Of ook wel schuilt tusschen 
veel van het gewone doorsneewerk eens 
schilders, onverwacht iets heel, }wiel goeds. 
Zoo is het met Frits Mondriaans inzen-
ding, waarvan één'nummer door de ver-
lotingscommissie is aangekocht. Dat eene 
nummer is een juweeltje, waartegen de 

- heek verdere groep niet.- opwegen kan. 
't Is een prachtwerkje_ an rossige herfst-
tonen. Zoo loopt er-  in den groep Bangers 
het kinderkopje uit, en in den groep van 
Schregel de pierrot-teekening: een ver-
rukkelijke waterverfteekening van buiten-
gewone eigenschappen. Dan is  er de 
schilder Kramer met een uiterst fijnge-
voelig paneeltje, een schilderijtje dat 
misschien veel gezworven heeft op 't 
atelier, oud is geworden-en daardoor rijp 
van kleur en nu ineens maar op de markt 
in Pulchri wordt gebracht om, ten spijt 
van alle omzwervingen die het meemaakte, 
te worden verkocht. Van Haverman is 
er een ItTeurtee-ketung van een trotsche 
Algerijn en een aquarel van een rij ezels-
koppen, beide waardevolle werkjes. Floris 
Arntzenius mag niet onvermeld blijven, 
met zijn door en door artistieke doekjes. 
En zoo is er veel en veel in Pulchri 
op te merken. Doch Wel raden we aan 
goed toe te kijken — voor men koopt. 

A. DE H. 



Een woord van Medelijden. 

Een Amerikaansche novelle van Catha-
rina van Dijke eindigt met de volgende 
woorden van diep innig meegevoel voor 
haar zusters in Europa. 

„Het zal een vreemde Kerstmis zijn 
voor de vrouwen in Europa. Menige 
vrouw zal haar geslacht vernietigd hebben 
gezien. Er zal een schreien zijn in Duitsch-
land, tranen in Frankrijk, geween in België, 
snikken in Engeland. Klachten zullen er 
zijn in Oostenrijk en droefenis in Rusland. 
En geen vrouw in Amerika, hoe ver-
wijderd en afgezonderd de farm ligt, waar 
ze woont — hoezeer ze omringd zal wezen 
door allen, die ze lief heeft — of ze zal 
door haar Kerstmisvreugde de snikken 
van haar zusters horen. 

Terwijl de soldaten van Europa in den 
KMstnacht over vele kampen verdeeld zul-
lenl  zijn, zullen de vrouwen dien nacht 
slechts één toevluchtsoord kennen de 
Ar Gods. 

cht zullen de klokken klinken in den 
Ker nacht. Aan de strijders zullen ze 
hoo volle boodschappen brengen: de 
over inning, of het lijdenseind. Tot de 
vrou en, en niet alleèn tot de Europeesche, 
zullen ze dien nacht de Blijde Boodschap 
dragen, waarvoor de Soldaat aan het Kruis 
gestorven is: „Vrede op aarde — in 
menschen een welbehagen.- 

INGEZONDEPLMEDEOFFI  ip(1PN'  
'Prijs per regel 40 cent. 

Gebruikt uw Lunch bij: 

MAISON BAKKER 
HOOGSTRAAT 12 

Luiski-, The- eu -C erl, 

hij is; spel, bewegingen, (hoe moeilijk 
is het in deze rol de juiste maat te houden) 
't was alles raak en levend. 

Naast hem in goed spel stond - Ma-
dame Dhayrmond, die mij in dit genre 
een verrassing gaf. 

De Heer Immers, die de hoofdrol 
vervulde, had meer bereikt met grooter 
soberheid, zijn spel zal waarschijnlijk 
wel rustiger worden, als het stuk meer 
is ingespeeld. 

Madame Riane als Bettina gaf niet 
geheel het Amerikaansche meisje weer, 
dat men van haar verwachtte, maar zij 
was werkelijk allerliefst. 

De Heer Paul Bord gaf in Fédora 
- meer doorvoeld spel te genieten dan 
hier als Fransch officier. Goed vertolkt 
Werden de-rollen van Pauline en Bernard. 

Het decor van - bedrijf II en III valt 
kv-toven. JACQ. R. v. S. 

') Pièce en Pols aides de L. Halévy et P. Derour- 

11 UZIEK. 
Middageoneert Residentie-orkest.') 

Een Beethoven-matinée met bekende 
werken vormde het 3e ,,concert. 

De solist, onze stadgenoot Karel 
,,,Textor, vertolkte het 5e piano-concert op 
een wijze, die de seierfiaunstzinnige 
intenties van dezen muzikalen pianist 
duidelijk deed spreken. De warmte van 
een Lamond misten we in deze vertol-
king, die ons echter sympathiek was 
door een zuiver stijlgevoel en delicate 
soberheid. 

Het orkest had niet zijn gelukkigen 
dag. Niet alleen in de Egmont-ouverture, 
doch ook bij de begeleiding van het 
pianoconcert, een begeleiding die op zich-
zelf al zoon prachtig geheel is, liet 
eenheid en overeenstemming te wenschen 

De Symphonie klonk beter, had zelfs 
heel mooie gedeelten, doch ontkwam niet 
aan de algeheele matheid, die het gansche 
concert kenmerkte. A. K.—R. 

') Dit stukje moest oro leedwezen de vorige 
week wegens overvloed aan kopij blij,,, :wen. 

Red. 

BERICHTEN. 

Naar wij vernemen, was het succes 
van Kathleen Parlow bij haar laatste 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 
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optreden alhier zoo groot, dat tal van 
personen geen plaats meer konden krijgen. 
Zij zal daarom op den tweeden Kerstdag 
nogmaals een matinee geven. 

Louise den Hollander zal Dinsdag 
29 Dec. met hare leerlingen en leer-
lingetjes in 't Gebouw voor K. en W. 
een matinee geven voor kinderen en 
kindervrienden. De opbrengst zal uitslui-
tend zijn voor het Steuncomité 191 4 
Den Haag. 

In het Olympia-Theater een zeer mooie 
film „In Hoc Signo Vinces!..  (In dit 
teelten zult gij overwinnen), groot histo-
risch drama in 6 akten, spelende 250 
jaren na Nero's tijdperk. Het bezoek 
was den eersten avond reeds druk en 
het zal dat ongetwijfeld blijven. 

OH 1861 1111111T181 11111( 
Men schèijft aan de Nieuwe Cd 
De „oproep-  aan de Nederlandsche 

vrouwen om voor onze soldaten bivak-
mutsen te breien, is bekroond met een 
schitterend succes. Het juiste aantal dier 
mutsen, welke ter beschikking van het 
hoofdcomité worden gesteld, is nog Met 
te bepalen, waarschijnlijk zal het meer dan 
35.000 stuks zijn. , 

Dank en hulde brengt het hoofdcomité 
aan-alle-vrouwenen iie.i„juti, die zoo ijverig 
en. met zooveel liefde, en toewijding heb-
ben gebreid Voor de 'ver van huis ver-
toevende mannen en jongens! 

De regeling van de toewijzing.  n van 
de verzendingen der bivakmutsen, is een 
hoogst omvangrijke arbeid, die thans in 
vollen gang *is. De gegevens daarvoor 
zijn door het algemeen hoofdkwartier van ' 
den opperbevelhebber van land- en zee-. 
macht welwillend verstrekt aan den luite-
nant-generaal b. d. W. G. F. Snijders, 
te "s-Gravenhage, die het hoofdcomité ter 
zijde staat. 
' Reeds aan ongeveer 20,000 stuks is 
een bestemming gegeven. Groote hoeveel-
heden worden deze week verzonden en 
knnnen dan dadelijk aan de militairen 
worden uitgereikt. Vele grens- en kustwach-
ten, ook andere bewakingstroepen en  

fortbezettingen, zullen op St.-Nicolaas-
avond- „gebivakrnuts-  dienst hebben 
kunnen doen. Sommige afdeelingen 
toch zijn er reeds van voorzien. 

Men bedenke echter, dat — waar 
uit zooveel honderden gemeenten een 
z66 enorm groot aantal bivakmutsen 
moet worden verdeeld over de talrijke 
detachementen en afdeelingen die er 
gebruik van zullen maken het hoofd-
comité onmogelijk allen en iedereen 
tegel* kan helpen. Dames die-dringen-
de brieven schrijven omdat haar mutsen 
nog niet zijd opgevraagd, mogen zich 

- niet, ongerust maken, dat haar breiwerk 
Wordt vergeten, ook al wordt het een 
paar' dagen later. De tijdige en volledige 
regeling der verzendingen is afgestuit 
op het niet ontvangen van zeer vele 
opgaven van de aantallen mutsen die -
beschikbaar zouden komen, terwijl ook 
— gelukkig! — van veel dames aan-
zienlijk veel méér mutsen worden ontvan-
gen dan aanvankelijk waren toegezegd. 

Een weinig geduld wordt dus door 
het hoofdcomité zeer vriendelijk ver-
zocht. Dames en meisjes mogen intus-
schen verzekerd zijn, dat er nog heel 
wat meer mutsen gebruikt kunnen wor-
den, en ze kunnen dus niet beter doen 
dan.... rustig voortbreien! 

ADVERTENTIEN. 

RUND DRAM 
NOORDEINDE 6 

TELEPHOON 2162. 

DE NIEUWE 

Blouses, 
Peignoirs 

en 

Rokken 
warden tot Kerstmis met 

20 0a  
korting op de, gewone 

prijzen aangebeden. 

Made-lcademie J. en G. de Graait, 's-Grareihage, 
Anna. Paulownastraat 18a. 

Vakschool tot volledige opleiding van Dames en 
Meisjes tot Costumière. ie Coupeuse. Directrice 
en Leerares in tiet Costuum-, Mantel- en Linnenvak. 

. Aanvang van den Dag- en Avondcursus 
4 JANUARI. 

Conerlbur. 8/18 KOU - Opera Beot haags de la Baye. 

Concertzaal DILIGENTIA 1  Dtmanche 13 Décembre, 
No. 9 de eabonnement. 

Représeetatlon á prix reduite. 

CARMEN. 
Bureaux BV, h. Rideau u h. 

Lundi 14 Décembre, 

Bord.2?„22b=ánntii. 
1. Lucie de. Lammermoor 
Lutje . . . MIlit LIN A DUMP. 

2. Les Folies Frangalses 
BALLET 

avec Ie concours de la célébre 
danseuse 81 ATa-Ma Na. 
Bureaux 9. Rideau a h. 

Jeudi 17 Décembre, 
No. 26 de l'abonnement 

Kaartverkoop en plaatsbespre-
king dagelijks van 10—half 1 en 
2-6 uur, en op den Concert- 
avond aan „Diligentie. Bureaux di/ j  h. 

EXTRA AANBIEDING. 

DAMES! " 

Gedoemde deze-maand levert 

F. BARTELS, Tailleur, Tollensstraat 128, 
TEL 5892. o.b. Cour.. Maison  

Tailleureosturne yrlma 
"de  f 

Ook Fluwwelon Omturn** en Mantels zeer billijk. 
N.B. Verandering van alle soorten Bontwiertion. 

OLIMPR-THEITER, 
Prins Hendrikplein 3, Tel. 6295. 

Pracht-Programma van 11-17 December 1914 
No. 3 der Gouden Olympia-Serie. 

In Hoc Signo Vinces! 
(In dit teeken zult gij overwinnen). 

Groot firstoriich drama in ti acten 

(250 jaren na Nero's tijdpel k) 

• IN DE HOOFDROL.: 

Mr. OILLO 1011111111 . , Keizer Masttag knies. - 

Madlie IDO. COSTIMAINA, . Raak vrouw eau Keizer Covulautije. 
Hovelingen, Dames, Slaven, Glad iatoren, Soldaten-
en Volk. 

Speciaal muziek-arrangement met medewer-
king van den heer S. VAN LE) UWEN. 

ier laatsbespreking gratis van 12-4 oor;  

ook per telefoon H. 4Z15. 

Jam auratux: 
Mai va-Ilurdeneri 31. 

Koninklijke Schouwburg. 

Kon. Ver. Het Ned, Toneel 
Woensdag 16 December 8 uur 

No. 20 P. h. Abt. 

Tell bate i h. laagde Sieuneundlé 
Packnovr. : 11. N. Damgo-Moeder. 

SHAKESPEARE's 

DE KOOPMAN 
VAN VENETIË. 

Komedie in 5 hedr. (20 tater.( 

Ten rooneele gebracht door 11.. 
c. J. ROELVINg. Spelleider it. 
Schwab. Costurneering: C. Naeb. 

NUE .... LOUIS BORMEEST111. 
Geneer nieuwe monteering. 

Muziek van RAMEAU. 

Gewone Prijzen. 

Dinsdag 15 December, 8 nor, 

Piano-Avond ° 

DONALD F. TOYE1. 
PROGRAMMA: 

Bach (Partita d gr. I) -. Beet 
hoven (Sonate bes gr. t.op.106; 
Hammerklavier). — Schubert 
(Impromptusi. — Hingen (Azzo-
pardi-Studien). 

1BACH-Concertvleugel uit het 
magazijn van ). F. CUYPERS, 
Westeinde 37. 

Zaal f 1,00, Baton f 1. 

AT D A. 
Rideau a h, 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Ni de behandeling. 

Overtollige haren kunnen 
binnen 8 dogen voor goed en 
pijnloos verwijderd warden. Be-
handeling door beschaafde Ome 
in gesloten salon. 

Br. N'. A 127 bureau v: d. blad. 
YOdr de behandeling. 

DAMES!  M. KOM JANSEN. 

Modes. 
Schenkweg 34, La Nage. 

TEL 7333. 

SCHMIDT & VAN V1ANEN 

(voorheen werkzaam bil Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16). 
Teleph. 8004. — SchevenIngsche Veer II. — den Hang. 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor het teekenen van 
WAPENS EN MONOGRAMMEN. 

KERSTGESCHENKEN 
JAC. W. F. BIEGELAAR, 

herintrad 31, Pag:draal 18 
Telaphoan 

2502. 

CONCERT-BUREAU HANS AUGUSTIN, AMSTERDAM. 

Dihgenlia, ZeWrdag 26 December I2e kerstdag), 22 uur 

AFSCHEIDS-MATINÉE 

KATHLEEN PARLOW. 
Kaarten á f 2,—, 150, f I.—, dagelijks aan Diligentia. 

DAMES, PROFITEERT!!! 
van onze opruiming Pelterijen. 
Wij ruimen verschillende—rijke garnituren tegen 

bijzonder lage prijzen op. Colliers en Shawls vanaf 
f 4.—. Groote moffen vanaf f 6.—. Hoeden vanaf f 4.50. 

ALLES ECHT BONT. 
Koopt vooral aan het soliede adres: 

Aanbevelend, 

MAISON PROBATUM, ZEESTRAAT 44. 

Meedliudgebreide 
aortearing 

Dames-, Heeren-, 
Kinderparapluies 

en Wandelstokken. 

Familie-Pension 
laten RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

Uan Heijningen & Co 
Laan van n. 0. Indië - Tél. H. G33G 

près du gezuldenhout. 

Robes, Monteaux et Chapeaux 
mus armonaons snécialement vutre attention 

puur nos 

tostumes-Tailleur sur menure 

Hillmer&a. 
NOORDEINDE 58.TEL.1667. 

Prachuhe 881181-68888888811 

voor Heeren. 

F. W. VAN WIJK. 
Tollanastrast 115, Tel. 3236. 

DAMESKLERDERNAKER. 

BONTMANTELS, 

AVONDMANTELS, 

PLUCHE MANTELS, 

TAILOR MADE OOSTOMES. 

N. V Eleetriselse Drukkerij »Do Atlas". — 'a,-Coravomalbekee. 

FRADSCS 
HAARDCP 

4 

Eerste Groote WINTEROPRUIMING. 
Alle goederen zijn van DIT seizoen. 

Veenestraat 9-11-13. J. KAUFMANN. 

EAU DE COLOGNE van de beste Hulzen.  

TOILETZEEPEN in soorten. 

G. J. R. VAN DER GAAG & ZOON, 
DROGISTEN. — HOFLEVERANCIERS. 

1  GROENMARKT 27. - DEN HAAG. - TELEF. 2512. 

Groote Jaarlijksche Uitverkoop. 
MAISON DE BONNETERIE, 

BUITENHOF - GROENMARKT. 

A. C. H. JANSEN. 
KANTOORBOEKHANDEL.  

TEL. SCHEV. 495. 

- LUXE KERSTGESCHENKEN - 

NIEUWJAARSKAARTEN - - 

NIEUWJAARSBRIEFKAARTEN 

KRANSJES ENZ  

Aert v. d. Goesstraat 37. 



DE HAAOSCHE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 12 December 1914. 

2e Blad. 

Florence Nightingale. 

Zooveel ellende had de Januarimaand 
'van. 1855 al over het hospitaal van 
Skutari gebracht - en het zou met. het 
verstrijken van den -wintet nog erger. 
worden. Als door een wonder waren 
lang de' doktoren en de verpleegsters. 
gespaard gebleven van de rond hen woe-
dende ziekten, doch tegen het einde van 
den winter viel de eene slag na de 
andere neer op Florences trouwen staf. 
Van de acht doktoren stierven er zeven 1 
Drie verpleegsters werden ten wave ge--
dragen. 

Maar toch bracht de lente uit-redding, 
zelfs z66, dat Florence voor het eerst 
na een half jaar het hospitaal te Skutari 
kon verlaten en zich geven aan de ver-
vulling van dat andere deel harer taak: 
het inspecteeren van den verplegings-
dienst te velde. Ze verscheen te midden 
der belegeringstroepen van Sebastopol, 
te paard, en werd geestdriftig toegejuicht 
door de belegeraars, waarvan velen al te 
Skutari verpleegd waren geweest, en de 
Lady with the Lamp herkenden. 

Lang zou echter Florence Nightingale 
niet genieten van vrijheid en lentezon.,  
Zij, die zoovele maanden het barre leven 
in de bedompte ziekenzalen had geleefd, 
werd hier, terwijl lucht, zon en warmte 
haar overvloedig deel waren, zen ziek, 
dat men aan haar behoud twijfelde en 
de verontruste soldaten alreeds rondver-
telden, dat ze dood was. 

Toen ze, na wekenlang in gevaar 
verkeerd te hebben, begon te herstellen, 
raadden de doktoren haar ten zeerste 
haar vertrek naar Engeland aan. Hiertoe 
was ze echter niet te bewegen - wel 
moest de zwakke de inspectiereis door 
den Krim opgeven en keerde ze terug 
naar Skutan, waar ze haar taak weer 
opvatte, die dien lomer Met boven haar 
krachten ging. 

Eindelijk, in, September 1855 viel 
Sebastopol en opende Rusland de vredes-
onderhandelingen. 

Maar Florences taak was nu nog in 
geenen deele afgeloopen. Ten eerste ble-
ven daar nog vele zoo zwaar gewonde 
soldaten, dat hun herstel heel wat tijd 
zou eischen. Ten tweede moest het bezet-
tingsleger in den Krim blijven, zoolang 
de' vredesonderhandelingen duurden, en 
zond het nog steeds zieken naar Skutari. 

--Etir-daar kwam • de ijzige winter, en 
maakte den toestand voor zieken en 
gewonden, maar ook voor de gezonden, 
die geheel werkeloos moesten afwachten, 
allertreurigst. En nu de oude, nog niet 
afgedane taak van Florence Nightingale 
toch niet meer haar Mie kracht opeischte, 
schiep ze zich een nieuwe. 

Ze had genoeg van het soldatenleven 
leeren kennen om te weten, hoeveel ver-
zoekingen en verleidingen 't meebracht. 
Ze had genoeg menschenkennis om de 
waarheid van het spreekwoord „ledig-
heid is des duivels oorkussen-  te door-
gronden. En zoo achtte ze haar tegen-
woordigheid 'méér noodig in den Knm, 
temidden dier duizenden gezonde, werke-
bonze mannen in hun ongeduldige afwach-
ting, dan te Skutari te midden der zieken. 
Tegen den winter van 1856 reisde ze 
andermaal naar den Krim en de maat-
regelen, die ze daar nam, kunnen ons 
heden ten dage nog tot voorbeeld strek-

-ken bij onze pogingen, om ontwikkeling 
en ontspanning te brengen aan gemobili-
seerden en gemterneerden. 

In den Krim nam ze haar intrek in 
een kleine keet, met nog drie andere 
rustera -Een van: deze schreef naar huis 
„We hebben het hier goed. De keet 
is netjes en zindelijk, maar het is ijzig 
koud. 's Nachts bevriest hier alles, tot 
zelfs de inkt." 

Wat nu' de maatregelen betreft, die 
Florence nam om de manschappen nuttig 
en aangenaam bezig te houden, ze be-
stonden in hoofdzaak hierin:  

Overal door het kamp heen stichtte 
zij .1teskutten. waarvoor Koningin Vic-
toria haar zelf boeken en tijdschriften  

toezond. Ze overlegde met geestelijken 
en officieren, dat deze lezingen zouden 
honden voor de mannen over de meest 
uiteenloopende, onderwerpen. „Ze hielp 
een café oprichten als tegenwicht-  voor 
de gewone- cantines waar veel dronken-

<schap heerschte. Ze wekte  de mannen 
op' om aan hunne betrekkingen tehuis te 
schrijven en voorzag' hen daartoe. van 
schrijfpapier 'eo postzegels. Onvermoeid 
was zij ook in haar pogenisom de man-
schappen te beduiden, dat zij geregeld 
een deel van hun soldij moesten • over-
maken aan Wanne gezinnen en -richtte 
daartoe in haar woning een soort van 
hulppostkantoor in, waar zij eenmaal 
's weeks • geregeld zitting hield om geld 
in ontvangst te nemen. Iedere maand 
kon zij gemiddeld een bedrag van dui-
zend pond overmaken, naar Engeland, 
om daar in kleine postwissels te worden 
uitbetaald, „en dat was weer zeeveel 
ontrukt aan dronkenschap en aan de 
cantme", schrijft zij. Weldra bleek deze 
zaak z66 doeltreffend,dat de Regeering 
zelf haar overnam en op vijf plaatsen 
hulppostkantoren voor het deponeren 
van gelden deed oprichten. Door tus-
schenkomst daarvan werd door de man-
schappen van Januari -tilt Juli 1856 een 
bedrag van niet minder dan 71000 pond, 
naar huis gezonden. „Wie zal nu nog 
kunnen beweren," schrijft Florence, „dat 
de soldaat nu eenmaal van nature los-
zinnig, verkwistend en geneigd tot dron-
kenschap is, en dat daaraan niets te 
veranderen zou zijn ?" 

Den .30en Maart 1856 werd het ver-
drag van Parijs geteekend, en de Krim-
oorlog was ten einde. Is het niet om te 
Itiveren, een onderhalidefih-g-  van Sep-
tember 1855 tot Maart '5.6? En nog 
weer eens tot Juli moest het duren, eer 
het Britsche bezettingsleger den Krim 
kon verlaten en Florence Nightingale zich 
tot haar vertrek naar huis kon gereed 

--maken. 
Een roerende episode staat te boek 

over den vooravond van .haar vertrek. 
Ruim zestig Engelsche vrouwen ver-

drongen zich luid weenend en klagend 
voor de deur van haar besóheiden wo-
ning. - Wat was het geval? Deze 
waren alle soldatenvrouwen en waren, 
zonder verlof, haar echtgenooten gevolgd 
naar Sebastopol. Oogluikend had men 
daar haar tegenwoordigheid geduld, om-
dat ze konden wasschen, koken etc. 
voor de soldaten. Thans waren de regi-
menten ingescheept en reeds onder zeil, 
en niemand bekommerde zich om de 
ongelukkige achtergelatenen ! Echter wist 

,Florence nog van de autoriteiten te ver-
krijgen, dat de vrouwen op het Engelsche 
schip naar huis zouden worden vervoerd. 
En zoo werkte ze nog tot het laatste 
oogenblik aan het heil harer landgenooten, 
die in den vreeselijken oorlog betrokken 
waren geweest. 

... Den volgenden dag vertrok ze. Uit 
haar eigen Middelen had ze op de hoogste 
heuvels bij Balaclava een reusachtig mar-
meren kruis laten oprichten, tot een aan-
denken aan allen die daar voor Engeland 
het leven hadden gelaten. Het Nachte-
gaalskruis verheft zich daar hoog in de 
lucht. - Florence Nightingale had het 
niet noodig . om haar eigen aandenken 
in den Krim in stand te houden! 

Nog v66r Florence Nightingale den 
voet gezet had op 't schip, dat haar 
huiswaarts zou brengen, had ze al twee 
treffende huldeblijken in ontvangst te 
nemen. De sultan van Turkije zond haar 
een diamanten armband, en koningin Vic-
toria een halssieraad naar het ontwerp 
van den 'Prins-Gemaal een Sint-Joris-
kruis met het naamcijfer der koningin in 
het midden en daaromheen het randschrift: 
„Zalig zijn de barmhartigen". 

Wellicht heeft ze uit die twee hulde-
bewijzen al voorzien, wat haar lót in 
Engeland zou zijn. En daar ze altijd 
bescheiden, en nu nog bovendien zeer 
vermoeid . was, nam ze strenge maatre-
gelen om onopgemerkt in haar vaders 
buis terug te keergin. 

De Engelsche regeermg had haar een 
oorlogschip aangeboden voor de terug-
reis, maar ze sloeg dit vereerend aanbod 
al en begaf zich met een Fransch schip 
naar Marseille. Met den nachttrein reisde 
ze door naar Parijs en aam oenigen tijd  

rust bij haar oude vriendinnen, van wie 
ze zooveel geleerd had : de zusters van 
Sint-Vincentius. „Onder den naam van 
Miss Smith ging zij vervolgens scheep 
naar Engeland en bereikte, zonder te 
worden opgemerkt, Lea Harst, haar 
vadeirs landgoed, waar zij, naar de over-
levering wil, door een sachterdeur het 
huis binnenging en eerst toen. door een 
ouden hofmeester werd herkend." 

Doch reeds had geheel Engeland zich 
opgemaakt om „de Heldin van den Krim" 
hulde te bewijzen. Een Nightingale fonds' 
was gesticht ter oprichting van een model-
ziekenhuis.. Het was Florences oude 
vriend Sir Herbert, die aangeraden had; 
de hulde aldus te doen zijn. „Want," 
hicl hij gezegd', „het schoonste loom-
dat Miss Nightingale van haar. volk kan 
ontvangen, is een nieuw veld van werk-
zaamheid." 

De Heldin van de Krim werd in haar 
vaders huis weer ziek. En de .volgende 
maanden moeten wel heel bitter voor haar 
geweest zijn. De Krim bleek haar ge-
zondheid voorgoed gebroken te hebben. 
Zes-en-dertig jaar was ze, vol hoop, 
vol plannen - en langzamerhand -moest 

Flomace Nightingale. 

ze tot de overtuiging komen, dat ze de 
vier wanden van haar kamer niet meer 
zou verlaten, dat ze zichzelf gelukkig mocht 
rekenen, zoo het haar nu en dan ver-
gund werd, van het bed op te staan. 
En in de afzondering dezer vier wanden 
is ze negentig jaren geworden. Maar 
veel heeft ze toch nog gewerkt, en veel 

. is haar nog gel ukt. 
Het Nightingalefonds bestemde ze voor 

de opleiding van verpleegsters. Deze ver-
pleegsters zouden haar opleiding genieten 
in een opzettelijk daartoe ingericht zieken-
huis. Haar studietijd zou één jaar duren. 
Bij haar aanmelding moesten ze zich ver-
binden om ni haar studie dienst te zullen 
nemen in een der openbare gasthuizen. 
Aldus zouden de Nightingale-verpleegsters 
worden baanbreeksters, wegbereidsters. 

En de eerste leerlingen meldden zich 
aan. Het waren er vijftien. Vier moesten 
er al spoedig worden ontslagen wegens 
totale ongeschiktheid. Van de overblij-
venden haalden acht het diploma na.  
een jaar. 

Bitter was de teleurstelling van Florence. 
Acht ! na een heel jaar slechts acht her-
vormsters, en zoo groot was de noodt 

Doch nog altijd was het verpleegiter-
schap te weinig in tel in Engeland en 
zelfs een Florence Nightingale vermocht 
het niet aanlokkelijk te maken. 

1 Wat eveneens een bittere ervaring voor. 
Florenèë zal zijn geweest? Daar in de 
verte, toen ze de soldaten verpleegde, 
was ze gevierd als nationale heldin. Doch 
nu ze hier tehuis ijverde tegen sleur en 

- vooroordeel, verdween haar populariteit en 
haar naam vermocht niet meer te bezielen. 
Opnieuw werd ze beschuldigd van sen-
timentaliteit, opnieuw werd ze uitgelachen 
om haar pogingen, verbeteringen in de 

- ellendige gasthuistoestanden te brengen. 
Een verpleegster-dronk nu eenmaal, net 

'als een baker, het werk was ook zwaar 
genoeg. Een verpleegster was 1111 eenmaal 
onzedelijk - hoe wilde men dat anders 
hebben, waar ze mannen te verplegen 
had, bij mannen moest waken? 

Doch ijverig werkte Florence door. 
Tallooze vurige omdeden richtte ze tot 
de jonge vrouwen van Engeland. Onuit-
puttelijk was ze te haar pogingen ons het 
lot der Nightingale-:asten te vemangena- 

men. En langzaam aan begon ze te winnen 
op sleur en vooroordeel. 

Het Leger vergat haar niet. 
Herhaaldelijk werd ze officirel door de 

Regeering geraadpleegd bij de inrichting 
van hospitalen, -bij de invoering 'van 
hygiënische maatregelen. Zij was het, die 
van de Regeering gedaan kreeg, dat de 
schoenmakers voor het leger voortaan niet 
meer naar één gemiddelde maat zouden 
werken, maar naar vele verschillende. 
Welk een .  kwelling . hierdoor voor den • 
Britschen soldaat werd weggenómen, het 
laat zich ternauwernood beschrijven. 

Hoereer Engeland had gëleerd -.ras de 
organisatie van den verplegingsdienst, no-
als Florence Nightingale die had door-
gevoerd in den Krim, bleek in de jaren 
1860-1864, gedurende den Engelsch•- - 
Chineeschen oorlog. Het, sterfteprocent 
was al die jaren door aanzienlijk lager 
dan in den Krim. Gedurende den vering 
tusschen de Noordelijke en Zuidelijke 
Staten van Noord-Amerika werd de ver-
plegingsdienst te velde aldaar geheel inge-
richt naar de aanwijzingen van Florence 
Nightingale. 

„De schoonste vrucht van haren arbeid 
op dit terrein is geweest in 1863 de 
oprichting van de vereeniging Het Roode 
Kruis, die door den stichter Henri Dunant, 
naar diens eigen verklaring, is bedoeld 
als een voortzetting van het door Florence 
Nightingale in den Krim begonnen werk.•' 

Toen de oorlog van 1870 uitbrak, 
werd Florence Nightingale herhaaldelijk ' 
officieel geraadpleegd door de Pruisische 
Regeering over • de organisatie van uit te 
zenden corpsen van verpleegsters en ge-
neesheeren. 

Toen Miss Nightingale haar zeven-en-
tachtigsten verjaardag vierde, herdacht de 
Engelsche Regeering het feit, dat haar 
welk in den Krim nu vijftig jaar terug lag. 
Ze bood de oude dame de Order of 
Merit aan, een der allerhoogste onder-
scheidingen in Engeland, en die tot 
dusverre nog nooit aan een vrouw was 
toegekend. De stad Londen begiftigde 
haar met het Eereburgerschap. 

Ze overleed, negentig jaar oud en 
werd op het stille kerkhof van het goed 
harer familie ten grave. gedragen door 
soldaten van de acht regimenten, die deel 
hadden genomen aan den Krimoorlog. 

E • leefden nog hier en daar in gast-
huize en oudelieden-gestichten invaliden, 
die ar gekend hadden, die door haar 
verpl egd waren in den Krim. Een aller-
liefst versje verhaalt van den indruk, dien 
haar cad op deze oudjes maakte. 

„She gone ?" he said. „She too ? In tamp 
We Galled her the Lady with the Lamp.-
He rosé, and 1 had 'to help hint stand 
Then, as lie saluted with trembling hand, 
I Was abashed to hear hun say 
„The Lamp she lit is alrght to-day". 

Z66 is het. 
Zij ruste in vrede - haar werken blijven. 
The Lamp she lit is abt& to-day. 

S. L.-R. 
Naschrift. 

Over Florence Nightingale bestaat een 
uitgebreide literatuur. Voor wie van deze 
interessante ..persoonlijkheid wat meer zou 
willen weten, geven we enkele titels. 

Allereerst het boek, waaruit voorna-
melijk de gegevens voor de hier versche-
nen artikels zijn geput: Johanna Nabers 
„ Wegbereidsters... In da mooie werk 
worden nog drie andere beroemde En-
gelsche vrouwen behandeld, te weten 
Elisabeth Fry, Josephine Butler en Pos-
villa Bright Mac Laren. 

Dan heeft Johanna Naber nog doen 
verschijnen een bijzonder mooi boekje 
over Florence Nightingale, getiteld In 
Memoriam Fl. N. 

Een uitvoerig Engelsch boek over F. N. 
is The Life of F. N. by Sarah Tooley 
with 22 illustrations. London. Bousfie!d 
and Co. 

Dit boek bestaat ook in 1 Hollandseh, 
en is vertaald door J. W. Onsen-Brongors. 
Honig, Utrecht. 

- Het heeft slechts een illustratie. een 
foto-  naar een borstbeeld van Florence 
Nightingale. 

.DoOr de welwillendheid San den uitges er 
Hoen kunnen wij die hier opnemen. • -  
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INGEZONDEN. 

Zullen wij een kind aannemen? 

Hoewel het slot van het artikel van 
Mater Conata in uw blad van 3 Dec. 
heel mooi lijkt. acht ik de strekking van 

het stuk hard en zelfzuchtig. Dit is 

de reden waarom ik een plaatsje in de 

.„Haagsche Vrouwenkroniek" kom vragen. 

Het hindert mij zoo dikwijls. als ik de 

soms overdreven liefde zie,• welke kinder-

looze vrouwen aan hunne huisdieren 

geven en als ik dan bedenk, hoeveel 

menschelijke stumpertjes met die zorg 

gebaat zouden wezen. Zeker, de opvoe-

ding van een kind eischt meer opoffering 

en veroorzaakt meer teleurstelling dan 

„het houden van een hond of kat," 

maar wij . vrouwen en moeders willen ons 

immers juist graag opofferen, voor hen, 

die wij liefhebben? En liefhebben doen 

wij een kind al. zoodra het geheel van 

ons afhankelijk is. niet waar? Verder 

ben ik het absoluut niet eens met M. C., 

waar zij spreekt over de „te felle tegen-

stelling tusschen eigen en aangenomen 

kinderen." Kan een beschaafde vrouw 

zich dan niet eenigzins boven haar „in-

stinkt'.  verheffen? Uit ondervinding spre-

kende, kan ik u verzekeren, dat het niet 

zoo heel moeielijk is, eigen en vreemde 

kinderen te zamen op te voeden. Juist 

de moeite met eigen kinderen leert ons 

inzien, dat de last van de anderen niet 

zoo heel bijzonder is. en ons rechtvaar-
digheidsgevoel tempert de te groote zwak-
heid, waarmee wij ons eigen kroost nogal 

eens verwennen. Waarom een aangeno-

men kind nu juist jaloersch moet wezen 

en aan ons eigen kind weinig goecis zal 

leeren, begrijp ik niet. Die jaloezie zal 
dan wel aan zijne beharaeling liggen, 
dunkt me. Ik had er nooit last van bij 

ons troepje en heb mijn zoons steeds 

gerust onder de hoede en bescherming 
van hunne stiefbroers kunnen steller' 
Overigens is het heusch ,,geen eenvou-

dige waarheid" dat een vreemd kind nooit 

een eigen kind wordt. Een van mijne 

stiefkinderen vernam eerst toen hij bijna 

volwassen was, van gedienstige kennissen 

onze wanverhouding. Voortaan ontweek 
hij die familie, was tegen mij nog iets 
hartelijker, maar sprak er pas veel later 

met mij over. Nu geef ik wel toe. dat 

vele ouders door hunne kinderen teleur-
gesteld worden, vooral als ze er niet aan 
kunnen wennen in te zien, dat hunne 

kinderen menschen worden en menschen 

van een ander, jonger geslacht. maar de 

bedoeling was dan ook niet dat men 
zich een kind opvoedde om er later partij, 
van te trekken. maar om het in zijn jeugd 
van onze liefde en zorg te laten genieten. 

MOEDER. 

Naschrijf. 

Ik kan niet anders dan „Moeder-  ge-

lukwenschen, dat zij 't zoo goed met 
haar aangenomen kinderen heeft getroffen. 
Echter vermag dat feit me volstrekt niet 
in mijn overtuiging te doen wankelen, 
dat het aannemen van een kind over het 
algemeen zeer vele teleurstellingen mee-
brengt. Immers. deze mijn overtuiging is 
gevestigd door een reeks van feiten, die 
ik om me heen zag en die me drongen, 
het gewraakte stukje als waarschuwing 
voor kinderlooze vrouwen te plaatsen. 
„Moeder" heelt over het geheel deze 
mijn waarschuwing slecht gelezen. Als 
ik een ingezonden stuk zou willen sturen 
naar aanleiding van een artikel, zou ik 
dat artikel eerst eens goed willen lezen. 
De grofste fout heeft „Moeder" gemaakt 
met haar zinnetje „Waarom een aange-
nomen kind nu juist jaloersch moet wezen, 
en aan ons eigen kind weinig goeds leeren, 
begrijp ik niet... Dit zinnetje slaat op de 
volgende tirade uit mijn artikel ..Het 
aangenomen kind is dan (nl. wanneer er 
soms nog een eigen kind koeti) al renige 
jaren ouder, veel ouder wellicht. Zijn 
jaloezie zal ontwaken. Was het uw eigen 
kind, .het zou precies eender gaan. Het 
aangenomen kind leert Uw eigen kind niet 
veel goeds. En toch, ook bloedeigen 
broertjes brengen op elkaar hun min liefe-
lijke eigenschappen nier.•' 

Een ieder oordeelt nu toch eens. boe 

..enen-  vaak leest en ingezonden stuk- 
ken schaft! MATER CONATA. 

Hoe dragen ze het? 
Dat moeten We-  ons telkens afvragen. 

Hoe dragen ze het. de vrouwen in de 
oorlogvoerende landen? Hoe komen voor 
haar de dagen om, hoe wordt het nog 
ooit licht na een nacht vol verschrikkin-
gen om man, om zonen ? Soms lezen we 
in de kranten staakjes van bovenmensche-
lijkt vrouwelijke moed-om-te-dragen; van 
bovenmenschelijken vrousrlijken opoffe-
ringszin voor het vaderland, Maar inplaats 
dat die verhalen ons konden roeren, ~als 
de vertellers er van bedoelden ons te 
roeren, joegen ze meest een huivering 
over ons heen en persten een verwijt op 
de lippen. Voor de wereld ware het 
wellicht beter, als de vrouwen niet zoo 
gelaten en niet zoo opofferingsgezind waren 
geweest ! Wellicht was 't dan nooit zoo-
ver gekomen! Maar nu, nu ze zich maar 
kalm ontnemen laten mannen en zonen—
nu is er paal noch perk aan het bloed-
vergieten en „rouw om gansch een wereld 
grijpt de wereld aan." 

Soms snerpt plotseling een kreet. van 
smart op uit de buitenlandsche tijdsárif-
ten, die de post ons spaarzaam en onge-
regeld toe laat komen. Een kort verhaal, 
blootleggend wonden. waar men van gruwt 
en ijst. Onlangs van een vrouw. die alles 
in het werk had gesteld om het lijk van 
haar gesneuvelden man te laten opgraven, 
te laten huiswaarts voeren, dat hij dan 
toch rusten zou in het familiegraf, op het 
goed, waar zijn kinderen zouden groot 
worden. Zelf leidt ze een groot deel van 
het moeilijke, kostbare transport. En als 
ze hem dan eindelijk weer thuis heeft 
en voor 't laatst hem wil aanschouwen, 
in den stillen nacKt.rfseffeid van hem wil 
nemen — dan ligt daar een vreemde in 
de kist. Hoe is ook nauwkeurigheid moge-
lijk bij zooveel duizenden dooden. 

Stil houdt ze wacht bij dit lijk en 
brengt hem de groeten van de vrouw, die 
wellicht haar halve leven zou geven om 
mee te mogen waken, in dien nacht. En 
haar eigen leed voelt ze opgaan in het 
Groots Leed der Vrouwen — duizenden 
schreien en weenen er om duizenden —
de snikken der waakster !zijn slecht zwakke 
klanken in het ontzettende koor. Hier 
volgen enkele aanhalingen uit een vers, 
dat ook is als een smaakreet, maar van 
eene, die toch nog moed heeft, te veel 
moed lijkt ons. 

Het heet „die Strickerin" en 't is van 
Hochstetter, die al meer treffends geschre-
ven heeft in deze dagen zonder weerga. 

Liebster ma den lustgen Blieken, 
Drauszen pfeift 's um dich nun scherf. 
leb kann beten —ich kans - stricken, 
Das int alles was ich dart. 

Morgen schicke ich meinem Helde 
Dies Paar Striimpfe, warm und grau 
Sollen ihm dadrauszen melden 
Grusze seiner jongen Frau. 

Lieber Mann. dem ich sie sende, 
Bleib - am Leben und gesund ! 

Doch, soli dich die Kugel haschen, 
Falie du, dasz Deutschland nicht! 
Also schliesze ich die Maschen, 
Also schliesze ich mein Gebet. 

Door welk een vagevuur is het hart 
gegaan, dat dit met berusting kon zeggen 
Falie du, dasz Deutschland steht ? Of — 
of staat het nog slechts aan den ingang 
en kent, noch wil gelooven, de verterende 
hitte der ‘IaMmen, die haar wel het zwij-
gen zullen opleggen? 

S. L.—R. 

Propagandavergaderingen van den 

„Nededandaehe Antl-Oorlog Raad". 

De Anti-Oorlog Raad heeft besloten, 
omitreelre half December in de verschil-
lende delen van ons land op denzelfden 
dag propaganda-vergaderingen te doen 
plaats hebben. waarin door sprekers van 
alle staatkundige en godsdienstige rich-
tingen het anti-oorlogs-program van den 
Raad zal worden uiteengezet en tot 
massale deelneming aan het streven van 
den Rand zal woeden opgewekt. De  

Raad wil' aldus op een eenvoudige en 
sprekende wijze zijn doel in alle deden 
en alle kringen van Nederland bekend 
maken en de velerlei groepen van vredes-
voorstanders tot algemeen samenwerking 
in het verbrand van den Anti-Oorlog 
Raad aansporen. 

De samenstelling .van den Anti-Oorlog 
Raad uit vertegenwoordigers van alle 
staatkundige partijen en alle maatschappe-
lijke klassen en groepen en uit vertegen-
woordigers van alle vredesorganisaties is 
op zich zelve reeds een aanwijzing van 
het standpunt, door den Raad ingenomen: 
algemeen samenwerking van alle vredes-
voorstanders zonder uitsluiting van welke 
groep ook, zal noodig zijn, wil het pro-
gramma ooit tot verwezenlijking komen. 

• Het programma van den Raad is een 
waarborg niet slechts voor de mogelijk. 
heid van de noodzakelijke algemeene 
samenwerking, maar ook voor de moge-
lijkheid van praktische verwezenlijking 
van het beoogde doel. De inhoud van 
dit 'program is als volgt: 

De „Nederlandsche Anti-Oorlog Raad" 
streeft naar een zoo spoedig mogelijke 
beèindiging van den oorlog, door een 
vrede die niet de kiem van nieuwe oor-
logen in zich draagt. 

De Raad is van oordeel, dat daartoe 
bij het Sluiten van den vrede het vol-
gende gewenscht is 
I. Samenwerking der Staten in plaats 

van tegenover elkander staande bond-
genootschappená. 

2. Beperking der bewapening  krachtens 
internationale regeling; 

3. Zeggenschap der Volksvertegenwoor-
digingen over het Vredeitierdrag ; 

4. Vermijding van hel gevaar, gelegen 
in overgang van grondgebied of an-
nexatie tegen den wil der bevolking; 

5. Nieuwe stappen tot bevordering van 
verplichte arbitrage en verplicht on- 
derzoek van internationale geschillen. 

De Raad stelt zich voor, in samen-
werking met gelijkgezinden uit alle par-

tijen en richtingen in alle landen, de 
vorming van een krachtige internationale 
openbare meening ten gunste dezer denk-
beelden te bevorderen. 

Op dit program kunnen alle vredes-
voorstanders zich vereenigen. En indien 
zij dit doen, indien zij zich niet, om 
welke redenen ook, van aansluiting bij 
den Anti-Oorlog Raad onthouden, dan 
is het zonder twijfel mogelijk, in Neder-
land een krachtige, overweldigende mas-
sabeweging te vormen. Wanneer dan, 
wat reeds voorbereid wordt, ook in 
andere landen een overeenkomstige mas-
sabeweging ontstaat, en al deze lande-
lijke bewegingen tot een internationale 
anti-oorlogmacht vereenigd zullen zijn, dan 
zal het wezenlijke einddoel van den 
Anti-Oorlog Raad ten opzichte van de 
naaste toekomst bereikt kunnen worden, 
namelijk tot een vrede te komen, „die 
niet de kiem van nieuwe oorlogen in 
zich draagt-. 

Zoo gezien, verdient het plan van den 
Anti-Oorlog Raad, om op eenzelfden 
dag in alle deden des lands groote pro-
pagandavergaderingen in te richten, zoo 
schitterend mogelijk te slagen. Daarom 
wekken wij onze lezeressen op, hun 
aandacht op deze vergaderingen gevestigd 
te houden en zich voor te nemen er 
aan deel te nemen. 

KleedIng-Cenldssle van het Steun,. 

Comité 1914 Den Haag. 

Door de Kleeding-Commissie, waarvan 
het bestuur gevormd wordt door de 
dames Mevr. A. j. C. van Kamebeek—
Baronesse van Wassenaer, Presidente, 
Mevr. C. A. de Jong van Beek en Donk—
Kluyver, .5ecretares, Jkvr. M. A. van 
Hogendorp. Penningmeesters, Mevr. H. 
van Biema—Hijmans, Mevr. A. E. M. 
Feith—Beyerman, Mevr. Loder — 's-Jacob, 
Jkvr. W. E. E. de Ranitz, is de volgende 
circulaire verspreid: 

Het Steun-Comati tracht kier ter stede - 
overal te helpen, waar tengevolge der  
bijzondere omstandigheden de nomr.le  
inkomsten van het gezin zijn verminderd 
of opgehouden. en wel door aan doe  

gezinnen een vaste wekelijksche gelde-
lijke uitkeering ter hand te stellen. 

Aan het bedrag dezer uitkeering zijn 
echter grenzen gesteld en hoewel dit 
bedrag zoo wordt bepaald, dat het gezin 
hiermede in zijn levensonderhoud kan 
voorzien, blijft in zeer vele gevallen niets 
beschikbaar voor uitgaven. die toch terecht 
als dringend noodzakelijk worden gevoeld. 

- Dit geldt in -de eerste plaats ten aan- 
zien van de kleeding. Wat in vorige 
jaren hieraan (en koste kon woeden 'ge-
legd, toen het gezin beschikte over 
verdiensten uit eigen arbeid, kan onmoge-
lijk van het bedrag der uitkeering worden 
afgenomen. 

Daarom was het Steun-Comité van 
oordeel, dat naast de uitkeering in geld 
ook het verkrijgen van kleedingstukken 
gemakkelijk moest Warden gemaakt. Zoo 
werd door de Kleiding-Commissie in 
het huis Noordeinde 35 een Magazijn 
ingericht, waar op vertoon van bons van 
het Steun-Comité kosteloos kleeding-
stukken worden afgegeven. 

, Reeds sedert eenige weken zijn onze 
stadgenooten bezig dit magazijn te vullen :  
van tallooze zijden zijn ons kleedingstuk-
ken van den meest verschillenden aard 
toegezonden en deze stroom van zen-
dingen gaat steeds voort! 

Op het eerste gezicht schijnt het dan 
ook, alsof reeds heel wat is bijeen-
gezameld : totdat merg met schrik bedenkt, 
hoe groot reeds nu het aantal gezinnen 
is, dat door het Steun-Comité wordt 
ondersteund en welk een reuzenaantal 
aanvragen om kleedingstukken in den 
loop van den winter te wachten zijn. 

En dan begrijpt men, dat hetgeen er 
thans is, niet meer is dan een begin. 
waarop !moet worden voortgebouwd en 
dat het de allereerste plicht is der Klee-
ding-Commissie voor aanvulling te zorgen. 

Daarom komt de Commissie met dezen 
oproep aan alle vrouwen hier ter stede, 
in de hoop dat ieder eenige aandacht 
zal willen schenken aan het kleeding-
vraagstuk van hen, die thans het slacht-
offer zijn van de tegenwoordige omstan-
digheden. 

Hare Majesteit de Koningin-Moeder. 
die het Beschermvrouwschap van het 

.Steun-Comité heeft willen aanvaarden, 
is in deze reeds voorgegaan: een dezer 
dagen werd de Commissie verrast met 
een groote zending van nieuwe doelmatige 
kleedingstukken. Dat voorbeeld zouden 
Wij zoo gaarne door zeer velen nage-
volgd zien! 

Want al kunnen gedragen kleeding 
Stukken, welke uit eigen bezit worden 
afgestaan, -nog dikwijls zeer praktisch 
gebruikt worden, en al zijn dergelijke 
stukken dan ook reeds in menig gezin 
met vreugde in ontvangst genomen, het 
spreekt vanzelf, dat alles wat nieuw is 
en vooral alles wat opzettelijk vervaar-
digd is voor de bestemming, waartoe 
het zal worden gebruikt, van oneindig 
meer waarde is. 

Wij komen daarom tot u met 'net 
vriendelijk verzoek, onze Commissie m 
haren arbeid te willen steunen, door op 
bijgaand inteekenbiljet in te vullen, 
welke kleedingstukken u bereid zoudt 
zijn aan ons magazijn af te staan. 

Indien het Ir mogelijk zou zijn, het 
beloofde zoo spoedig mogelijk toe te 
zenden, zou de Commissie dit op den 
hoogsten prijs stellen. 

Bijzonder gewenscht zijn: 
Mansgoed Hemden. Borstrokken van 

keper. tricot en baai. Broeken van keper 
en tricot. Boezeroenen. 

fongensgoed Hemden. Borstrokken 
van keper en tricot. Broeken van keper 
en baai. Sporthemden van flanel. Blouses. 
Pakken. Bovenbroeken. 

Vrouwengoed: Hemden. Bontrokken 
van keper, baar en tricot. Broeken van 
keper en baai. Rokken van zwart merinos 

enz. Kousen. Schorten. 
Meisjesgoed Hemden. Borstrokken. 

Broeken van keper of (land. Rokje.. 
Blauwbonten schorten. Jurken. Kousen. 

Luiermandsgoed. 
Dekens. 
Laarzen. Schoenen en Pantoffels ;roos 

volwassenen en kinderen. 
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Van Trouwen en Scheiden. 
IV. 

In oude tijden was de band des bloeds 
veel sterker dan tegenwoordig. Eik gezin . 
vormde niet, zooals in onze dagen, een 
afgerond geheel, doch maakte slechts een 
deel uit van het gansche geslacht, waar-
van het oudste mannelijke lid het hoofd 
was, aan wien alle andere leden slaafeche 
onderworpenheid verschuldigd waren. 

Het meisje, dat trouwde, moest uit,e, 
haar geslacht treden, om deel te gaan 
vormen van een ander familieverband. 
Daarom was in de eerste plaats voor,  
een wettig huwelijk de toestemming van 
het familiehoofd noodig ; op den wil of 
de voorkeur der bruid zelve werd, vooral' 
in de oudste tijden, weinig of in 't geheel
niet gelet. 

De verloving was dan ook niet de 
belofte zonder bindende kracht van de 
jongelieden zelve om met elkaar te trouwen, 
zooals wij die kennen, doch een c; er-
eenkomst .tusschen den voogd van het 
meisje en den bruidegom, aanvankelijk 
over den verkoop van de a.s. vrouw. 
Want we zagen reeds eerder, dat in de 
oudste tijden de vrouw slechts als een 
vermogensobject gold. 

Later. bij toeneming der beschaving, 
was de verloving een overeenkomst over 
den verkoop der voogdij, die door het 
huwelijk van den vader of broeder van het 
meisje overging op haar man. 

Maar dit gold alleen voor de klasse 
der vrije menschen ; bij de lijfeigenen, 
de onvrijen, bezat niet de vader, maar de 
heer het recht van verloven en was zijn 
toestemming afhankelijk van een geschenk, 

FEUILLETON. 

OM EEN KORT GELUK. 
Uit het Daiiseh van 

IDA BOY-ED. 
(Nadruk verboden). 
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Omdat er mogelijk een brief van Elard 
zijn kon, moest Janssen lederen Dinsdag-
en Vrijdagmiddag bij het postkantoor in 
de stad aangaan. De dames hadden hem 
graag eiken dag er heen gezonden, maar 
zij wisten, dat paard en wagen niet mid-
dag op middag aan het werk onttrokken 
konden worden. 

Zij rekenden onder het eten in stilte 
na, hoeveel tijd Janssen voor het heen-
en terugrijden en voor het doen der bood-
schappen in de stad Bondig had en zij 
kwamen daarbij tot een heel ander ren& 
Iaat dan Janssen zelf. Wanneer hij, dood-
kalm, het erf opreed, zwoer hij, dat hij 
met den besten wil niet v66r achten thuis 
had kunnen wezen. Alles was tegenge-
loopen Lubbers, die steeds zwaarder op 
de _ hand werd, had hem verschrikkelijk 
langzaam geholpen; de duiven waren niet 
vet genoeg geweest, had hij gezegd en 
de boter wu niet geel genoeg ; de schoen-
maker had natuurlijk de rijlaarzen van den 
ritmeester neg niet klaar en zou hij --
Janssen — dan zonder de nieuw verzoolde 
lianen naar buis hebben kunnen gaas / 

De Redactie is te spreken: 

DINSDAGS en VRIJDAGS ras 2 tot 4 uur 

aan tiet Oureau van dit blad. 

bs. een bok of een geitevel ; ook wordt een 
hemd als zoodanig in de oude kronieken 
genoemd. Zeker moet toen dit onmisbare 
kleedingstuk een hooger waarde vertegen-
woordigd hebben dan thans. 

En wee het jonge paar, dat deze 
strenge discipline trachtte te ontvluchten, 
en zich niet wilde laten ketenen aan een 
dooí een derde uitgezochten echtgenoot, 
maar droomde van liefde en vrije keuze 
van een levensgezel — de strengste, de 
wreedste straffen wachtten hen, en zelfs 
hun kinderen, die niet als wettig werden 
erkend. 

Volgens sommige rechten gold, dat, 
wanneer een meisje zich zonder de toe-
stemming van had aan een man 
gaf, zij daardoor alle rechten als lid harer 
familie verloor; alleen wanneer haar ouders 
zich met haar verzoenden, herkreeg ze 
haar erfrecht. 

Andere volksrechten kenden echter veel 
strenger straffen tegen schaking of roof 
van vrouwen. Zoo bepaalde het Salische 
recht, dat wanneer een meisje met haar 
toestemming geschaakt was, zij niet alleen 
haar vermogen, doch ook haar vrijheid 
inboette. • 

Vluchtte het minnende paar van huis 
tot huis, om ten slotte in een kerk een 
schuilplaats voor de wraak der bloedver-
wanten te zoeken, dan moest volgens het 
Fnesche recht de rechter die huizen laten 
verbranden en de kerk afbreken. Soms 
ook werden beide geliefden gedood, of 
de schaker vogelvrij verklaard, zoodat 
elkeen hem ongestraft kon dooden, in-
dien hij niet op de eerste vordering van 
den voogd de vrouw aan haar familie 
teruggaf. 

Zoo lezen we in een oud Skandinavisch 
verhaal, dat Bjorn Brynjulfsson op Thora, 
de dochter van Thorir Ibroaldsson, ver-
liefd was, die hem echter haar hand 

Nu dan, zoo moest het immers wel laat 
worden. En dan die post ! Als men uit 
Janssens beschrijving van den toestand 
aan het postkantoor eene conclusie had 
willen trekken, ware het deze geweest, 
dat 's avonds het gedrang voor de loket-
ten z66 groot en de bediening z66 slecht 
was, dat bij den Rijksdag allang een 
voorstel had moeten zijn ingediend voor 
een nieuw, groot postkantoor met een 
veel uitgebreider personeel. 

Janssen rook, als hij thuiskwam, altijd 
naar alcohol ; maar ook daarvoor had hij 
een zeer aannemelijke,verklaring. 't Scheen 
wel, dat de voornaamste inwoners der 
stad zich steeds beijverden, den koetsier van 
Wegsrforf een borreltje aan te bieden. 
En Janssen wist met zijn mond den anders 
zoo bevelenden en heftigen ritmeester 
altijd weer er onder te krijgen. Deze 
was een van die naturen, welke men 
reeds in bedwang houdt door het trachten 
om hen te bedwingen. Hoe zwaar het 
treuzelen en de eigendunkelijkheid van 
Janssen steeds ook viel, 's-Dinsdags en 
Vrijdags 'werd het toch beter verdragen 
dan de andere dagen; immernalle andere 
dagen vielen om vijf uur 's-middags de 
deuren der hoop onafwendbaar dicht. 
Ah Wittig, de postbode, dan den zoo met 
smart verwachten brief van Elard niet 
gebracht had. wist men dat er voor den 
anderen morgen onmogelijk bericht komen 
kon, terwijl er 's-Dinsdags es Vrijdags 
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weigerde. Daarom roofde hij het meisje 
en bracht haar bij zijn ouders, die echter 
zeer ontevreden daarover waren, en er 
bij Bjbm op aandrongen Thora aan haar 
vader terug te geven. Toen besloot de 
verliefde jonge man Thora opnieuw te 
schaken, uit het vertrek zijner moeder, 
en met haar te vluchten op een schip 
dat naar IJsland vertrok. 

Onderweg huwde hij met haar ; want 
in die dagen was er noch een ambtenaar 
van burgerlijken stand noch een kerkelijke 
inzegening noodje).  om een huwelijk tot 
stand te brengen. 

Op IJsland vond Bjorn bij Skalagrim, 
een vriend van zijn geslacht, gastvrije op-
name; doch toen deze van de schaking 
hoorde, verbrak hij alle verkeer met dit 
in zijn oog zondige jonge paar. Hij joeg 
hen echter niet uit zijn huis, maar liet 
hen over aan de zorg van zijn zoon 
Thorolf. 

Wat stond Bjorn nu te doen? In 
Noorwegen was hij door koning Harald 
den Schoonlokkigen vogelvrij verklaard, 
in IJsland werd hij ter nauwernood geduld. 

Gelukkig voor hem liet Thorolf hem 
niet in den steek, en wist een verzoening 
te bewerken met de ouders van. Thora, 
zoodat Bjorn weer met haar naar zijn 
vaderland kon terugkeeren. 

*  * 

Een ander geval was het, als de roof 
geschiedde niet alleen tegen den zin van 
den vader, doch ook zonder medewerking 
van het meisje zelve. 

Het West-Gothische recht bepaalde 
voor een dergelijk geval, dat, indien de 
vrouw den schaker ongedeerd kon ont-
vluchten, hij haar zijn halve vermogen 
moest geven, in het andere geval verloor 
hij zijn gelede vermogen en zich zelf, 
want hij werd levenslang het eigendom 

nog hoop was, dat Janssen een brief 
meebrengen zou. 

En zij waren reeds zoo overspannen, 
zoo ziek van het wachten I Vooral Elards 
moeder en Magdalena. Zij spraken er 
niet met elkaar over; zij vergeleken de 
kwellingen, die het wachten bij haar 
veroorzaakte, niet met elkaar; dat was 
trouwens ook onmogelijk elk der beide 
harten immers was vervuld van een 
wereld vol smart van een eigen aard. 
De over het gansche verleden en de 
verste toekomst zich uitstrekkende ge-
dachten der moeder omvatten toch het 
geheele leven van den zoon : hoe het 
geweest was en wat het nog worden kon. 
Magdalena daarentegen had slechts één 
enkele gedachte, maar eene die verschrik-
kelijk -was door hare eenvoudigheid:  
Heeft hij mij nog hef? 

Neen, daar was scene vergelijking 
tunichen die twee overpeinzingen mogelijk, 
evenmin als tusschen een slepende ziekte 
en een val. van den steilsten rotswand, 
alhoewel: beide kunnen den dood ten 
gevolge hebben .... 

Vier weken geleden was het begonnen; 
vlak nadat Malene, zooile Magdalena 
kortweg genoemd werd, van haar reis 
van vier maanden met de familie Haldern 
teruggekomen wart. Malene had boven 
in het kleine Wernadorfer landhuis hare 
twee kamers en al hare bezittingen. Zij 
had kier haar tehuis. 

/ 
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der vrouw, en bovendien kreeg hij twee 
honderd slagen in het openbaar. 

Toch scheen, ondanks al die zware 
straffen, in oude dagen vrouwenroof en 
schaking veelvuldig voor te komen. Liefde, 
dobr de voordeur verjaagd, pleegt door 
de achterdeur weer binnen te sluipen. 

Ook hadden de gevaren en avonturen, 
er aan verbonden,_bizonder groote aan-
trekkelijkheid voor de stoutmoedige, jonge 
krijgers van die dagen. 

Zonder de toestemming van den recht-
matigen voogd kon dus het meisje geen 
wettige „Ehe-  aangaan. Een woord, dat 
volgens Grimm is afgeleid van „Ewa-
en in het oud-Duitsch "bond of band 
beteekende. 

We weten, dat deze voogd bij de 
lijfeigenen de heer was, wiens macht groot 
en wreed was. 

Bekend is zijn middeneeuwsch recht 
op de bruid, zijn jus prirnae noctis, dat 
in verschillende volksrechten vermeld staat. 

Zelfs kon hij huwelijken van zijn lijf-
eigenen, die met zijn toestemming waren 
gesloten, naar welgevallen ontbinden. Ge-
lukkig heeft de Kerk betrekkelijk vroeg 
deze misstanden weggenomen. 

Toch leden niet alleen de onvrijen onder 
een dergelijke tirannie, maar ook de vrijen; 

• zelfs de hoogst geplaatste edelen moesten 
zich op hun beurt onderwerpen aan het 
despotisme van den vorst, die naar wel-
gevallen over de hand zijner onderdanen 
beschikte. Een recht, waarvan de leenheer 
dikwijls zoo'n misbruik maakte, dat hij 
weduwen een maand-na den dood van 
haar man -dwong te hertrouwen, of de 
hand zijner vazalle bij opbod aan den 
Meestbiedende verkocht, zooals Gide 
schrijft. 

De geschiedenis heeft den naam van 
enkelen bewaard, die in opstand kwamen 
tegen zulk een onduldbare inmenging. Zoo 

Mevrouw von Brohla was van zichzelf 
een Haldern. Malene's vader was maar 
heel in de verte familie van haar, doch 
in hun jeugd had er een innige vriend-
schap tusschen beide bestaan en deze 
had Malene's voogd zich herinnerd, toen 
hij voor de zestienjarige wees een tehuis 
moest zoeken. Het zachte en toch ernstige 
karakter van mevrouw von Brohla had 
Voor de familieleden als 't ware een lich-
tende stralenkrans om zich en 't was dus 
heel natuurlijk, dat de voogd op de ge-
dachte kwam om het practische met het 
hartelijke te vereenigen ; door Malene te 
Wensdorf onder dak te brengen, bezorgde 
hij de ver - van rijke von Brobla's een 
financieel buitenkansje en gaf hij tegelijk 
de jonge wees een moederlijke vriendin. 

Malene was toen van Fransche en 
Engelsche kostscholen thuis gekomen en 
na de koele, volgens een vast program 
ingerichte jaren, die zij daar voor hare 
opvoeding had doorgebracht, genoot zij 
twee jaren van dè wantte en de innig-
heid van het dorpsleven te Wernadorf, 
dat voor haar als 't ware een verrassing 
en een openbaring was. Daarna-  haalde 
haar voogd de achttienjarige weder terug ; 
hij had besloten, haar nu in zijn eigen 
familiekring op ie nemen. waar zij met 
zijne twee trouwlustie zonen omgang zou 
krijgen, die beiden Malene's persoontje 
en haar fortuin zeer aantrekkelijk vonden. 
De voogd besloot dat Malene een winter 
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had Vila, een speerdrager van koning 
Sedibadus, zich verloofd met een meisje, 

dat hij zeer lief had. Terwijl hij in den-

strijd was, gaf de koning Vila's bruid 
weg aan een ander. Daarop geraakte de 

bedrogen krijger zoo in woede, dat hij 

den koning doodde. - 
Geen wonder, • dat men op allerlei 

wijzen, b.v. door afkooping van dit recht. 

daaraan trachtte te ontkomen. Zoo wisten 

reeds in de 1 3de eeuw enkele Duitsche 

steden zich daarvan te bevrijden. 
Weinhold meent, dat de toestemming 

van den koning, die de officieren en ambte-

naren in verschillende landen noodig heb-

ben om te kunnen trouwen, nog stamt 

van dit oude beschikkingsrecht van den 

vorst over de hand zijner onderdanen. 

Later. kwam er een verzachting van dit-

harde absolute recht tot uithuwelijken van 

den voogd en vorst, mi was de toestem-

ming van het meisje zelve noodig. 

Zoo zien we in het latere Westfriesche • 

recht de bepaling, dat degeen, die zijn 

dochter tegen haar zin had uitgehuWelijkt, 

indien haar daardoor een leed trof, een 

even groote boete moest betalen, alsof 

hij haar met eigen hand gedood had. 

Volgens andere rechten was dwang 

tot een huwelijk een reden tot echt-
scheiding, indien de klacht binnen een 

jaar was ingediend. Wij kennen in ons 

art. 142 B. W. nog een dergelijke be-
paling, waarbij aan den echtgenoot, wiens 

toestemming tot het huwelijk niet vrij is 

geweest, het recht wordt gegeven onder 

zekere voorwaarden de nietigheid van 

het huwelijk te vorderen. 
In de middeleeuwen kreeg de meerder-

jarige . vrouw, die geen ouders meer had, 

in Duitschland het recht zelve over haar 

hand te beschikken. Dit werd dikwijls 

als een al te groote vrijheid en emanci-
patie beschouwd. Luistert slechts naar 
de vermaning van Ulrich von Lichten-
stein in zijn ,. Frauenbuch": ') 

„Ein Mádchen, dasz keine Eltern hat,—
folge der Verwandten Rath ; will es sich 
selbst dem Menne geben, so kann es 

wohl mit Schande leben.- 
B 

.) Weinhold rs , p 5. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
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MAISON BAKKER 
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- Th en Diner-COICed. 

Iel een biel re Maa ihsemae ie Praatrijk 
aan NI' ener áoinee's, 

Boulogne, 7 Nov. 19 /4, 

Allerbeste Marie ! 

Zoo even hebben we een heerlijk pak 

illustraties • ontvangen, tegelijkertijd met 
je prettigen langen brief. Ja, menschje-
lief, de misère is algemeen, en onher-
stelbaar zijn de verliezen. Al praten de 

couranten „.00k om het hardst van roem 
en eer, genezen en opbouwen, hernieuwing 
van beschaving en vooruitgang, wij vrou-

wen, die gemaakt zijn om te scheppen 
en niet om te vernietigen, wij zien door 
al dien bombast heen en vloeken den 
oorlog met al z'n diplomaten en huiche-

lende bloedzuigers, die niets kennen 
dan hun eigen ik, en wreedheid, lie-
derlijkheid en roofzucht opschroeven 
tot deugd. Wij, vrouwen, zijn gelukkig, 

tot dusverre, door de zoogenaamde ge-
leerde wereld te veel verwaarloosd ge-

worden, om in de décadence scientifique 

mee te gaan; ons primitief instinkt van 
moraal verzet zich heftig tegen het schijn-
heilig oppoffen van gruwelen en mis-

daden die niet een tam beest, niet een 
wild dier zou durven of willen plegen. 
En dan dat gedurig opvisschen van hun 

christehgoden, die ze vooruitschuiven, 

telkens wanneer ze een nieuwen leugen 
te verbergen hebben of bescherming ver-
langen voor een nieuwe moordpartij ! Ik 
vraag niet meer „waar is je hart?" maar 
„wat doe je met je hersens I,- 

In onze praktische eeuw van nuttig-
heid, waarin alle goedheid sentimentali-
teit wordt genoemd '..ri-al‘SiiDodanig wordt 
bespot, hebben alle beschaafde maat-
schappijen haar vaandels bezoedeld met 
de afschuwelijke leus : „het doel wettigt 
de middelen" en nu gaan ze bij hoopen 

uit moorden en uit plunderen om hun 
doel te bereiken: winst. Kassian, miljoe-

nen arme menschen geruineerd, verminkt, 

krankzinnig of vermoord . .. maar dat is 

niets, over een eeuw waren ze toch dood 
geweest. En al het lijden dan? geldt dat 
ook niet mee? Voor mij is alle lijden on-
kunde of misdaad. Hier hebben we met 

geleerdheid te doen . . . Dat zij gevloekt 
zij met al haar aanhangers en volgers! 

Is het Vader Cats niet geweest, die ge-

zegd heeft: door schade en schande 

moeten de menschen wijs worden ? 
Welnu, het zal hun nu niet ontbreken 

aan schade, noch aan schande, noch zelfs 

aan berouw, maar of ze wijs zullen 
worden? Ze spreken nu al over wat ze 
den volgenden oorlog beter zullen doen... 
beter? de woorden verliezen één voor 
één hun primitieve beteekenis,, maar ze  

geven uitstekend weer de eischen van 
den tijd. 

8 Nov. 
Bij den slag van  15,000 dooden ! 

Heerlijk I Het gezicht van één doode 
maakt je al ellendig, maar 15,000, die 
kan niemand v66r zich . zien, dat zijn 
zwarte figuurtjes op ovit papier, en de 
lezers van de krant, die tot de partij 
van de doodslaande helden behooren, 
applaudisseeren vroolijk weg, zonder zich 
eenige rekenschap te geven van de 
vreeselijke ellende, welke dIe zwarte 
krabbeltjes vertegenwoordigen. 

Het leven is miserabel tegenwoordig, 
al heb .je ook niets met dien oorlog te 
maken en al gaat het je persoonlijk ook 
goed, toch ben je in een atmosfeer van 
wanbegrippen en van afschuwelijke toe-
standen, die een waas van krankzin-
nigheid over alles werpen, en je doen 
twijfelen aan de werkelijkheid. Ik kan 
haast aan niets anders denken, en toch 
hebben wij geen reden van klagen; we 
leven als vergeten oudjes voort, we 
hebben geen kinderen en we zijn niet 
veel armer dan van te voren. Maar onze 
arme kennissen en vrienden om ons heen. 
en de treurige berichten die van alle 
kanten komen. . . Laten wij vrouwen 
toch altijd tegen den oorlog strijden, 
spreken, schrijven, handelen, op alle 
manieren. „Faisons la guerre á la guerre," 

zooals ze hier zeggen; de mannen 
kunnen dat niet doen. Zij hebben sedert 
eeuwen en eeuwen al hun _grootheid 
en glorie op slagvakden gezocht, maar 
wij kunnen afkeuren, schimpen, veroor-
deden, uitlachen zelfs; elke vrouw heeft 
toch wel één mannenhart in haar om-
geving, waarop ze invloed uitoefenen kan! 

MINA KRUSEMAN. 

Een vrouwenopmerking. 
Het is zoo maar een opmerking. 
Maar ik wou zoo graag, dat alle 

vrouwen over de heek wereld die 
maakten en aan haar man meedeelden. 
Misschien dat dan een internationaal 
oordeel zachter over ons uitviel. 

Het is zoo maar een opmerking. 
De internationale pers, een stevig 

handje geholpen door enkele Hollandsche 
publicisten, begint ontevreden te worden 
over enkele gebreken in de vluchtelingen-
verzorging. Bij name wordt geklaagd over 
onzindelijkheid. Een verslag over het 
Bergen-op-Zoomsche vluchtelingenkamp 
las ik, en, ofschoon daar nu wel niet 
rechtstreeks in- stond dat onze regeering 
de schuld had aan al het vuil daar, 
was het toch geheel geschreven in een  

toon, die de regeering een verwijt maakte 
van zulk een toestand. Verbeeldt U : 
vuil en uitwerpselen, gedroogd, van weken 
her: bedekten den grond. 0, wat zal 
de wereld gruwen van de Nederlandsche 
Regeering, die zulk een toestand bestendigt. 

En nu komt de vrouwenopmerking. 
Temidden van dat vuil huizen de 

vluchtelingen, natuurlijk ook de vrouwelijke 
vluchtelingen.  

Welnu .. . . . welnu? 
Moet nu waarlijk de toom en het 

afgrijzen van de wereld zich richten-  tot 
de Regeering ? 

Ik bid U nu toch. 
Deze vrouwen. . . . Zij gedoogen te 

leven temidden van „gedroogde uitwerp-
selen van weken her... 

Nu aan de wereld het oordeelt 
Ze hadden wellicht geen gereedschap- 

pen, zegt U ? . 
Buiten op de hei, rondom Bergen-op-

Zoom, groeien anders bezems genoeg I 
En waar heel Nederland z66veel en 

zoovelerlei heeft gegeven, dat alleen uit 
uw Tromparaat, gij weldadige Hagenaars, 
twee tapissières vol van allerlei goederen 
en huisraad zijn . weggehaald voor de 
vluchtelingen, daar hebben toch zeker de 
Berg-op-Zoomsche vrouwen haar laatste 
dweil en haar laatsten bezem willen geven 
voor het opredderen van de vluchtelingen- 

, verblijven, zoo de vrouwen in die ver- 
blijven daarom gevraagd hadden. 

Zij hebben er niet om gevraagd. 
Staatsspoorambtenaren hebben gezorgd 

voor de reiniging van den Augiasstal. 
Hè — zouden we soms nog moeten 

gaan opvoeden ook, in de maanden, dat 
we herbergen en verzorgen?' 

In een ingezonden stuk in de Nieuwe 
• Rotterdammer, van een ooggetuige, die 

kalm en ernstig schreef, werd aangeraden 
de woonverblijven der Belgiséhe vluch-
telingen te voorzien van een dikke laag 
grint, met het oog op de zindelijkheid. 
Een houten vloer diende hun niet. 

Ik zou een bloemlezing kunnen samen-
stellen van dergelijke aanhalingen en 
herinneringen. Maar mijn doel was slechts 
een korte opmerking. 

Terwille van mijn lief, goed land zou 
ik — zij het slechts voor één week —
wereldroem willen hebben. Dat de inter-
nationale pers overnam de vrouwen-
opmerking, die ik hier neerschreef. Dat 
do vrouwen der gansche wereld kennis 
zo den nemen van deze mijn kleine op-
m king en ze haar mannen meededen. 
1\11' schien werd dan het wereldoordeel 
wat zuiverder! 

S. LUGTEN—REJJS. 

te Berlijn het grootestads-leven mee zou 

maken, maar hij keurde tevens goed, 

dat zij Wernsdorf als haar tehuis bleef 
beschouwen. Want hij dacht er in de 
verste verte niet aan, het lot van een 

jong leven te willen bepalen, dat hem 

door het vertrouwen van een stervenden 

vriend in de handen was gelegd. 

Nu was Malene reeds mondig. Zij zou 
gauw drie-en-twintig jaar worden en kon 
dus over haar verder leven beschikken, 
zooals zij dat zelf zou willen. 

Sedert twee jaren wist zij, dat het 

slechts eéne bestemming, één doel zou 
hebben .. . 

't Liefst ware ze maar altijd kalm in 
Wernsdorf gebleven, want 't scheen haar, 
dat zij, bij „zijne-  ouders levend, her doel 
van haar bestaan het dichtst nabij kwam. 

Maar verschillende, deels niet met 
zekerheid te verklaren beweegredenen 
brachten er haar toe, er zich niet geheel 
vast te nestelen, Zij wilde uit hoffelijk-
heid en erkentelijkheid de betrekkingen 
met de naaste bloedverwanten harer vroeg 
gestorven ouders onderhouden; 't was 
haar, of zij daardoor den overledenen eer 
bewees. Ook voorzichtigheid gebood haar, 
liet te doen ; want zij wilde voorkomen, 
dat iernant door haar ononderbroken ver-
blijf te Wernsdorf op het idee zou komen, 
haar te vragen, wat haar daar zoo vast-
hield. 

Daarom reisde ze 's winters een paar 
maanden en ook 's zomers eenigen tijd: 
zij dooi zich dan bat familieleden aan.  

leefde in buitenlandsche pensions en 

telde toch steeds weer de dagen, tot zij--,, 

weer naar Wernsdorf terug kon keeren. 
Vroeger, toen zij van haar zestiende 

tot haar achttiende jaar bij de von Brohll's. • 

inwoonde, was de zoon des huizes alleen 
dán met verlof overgekomen, als Malene 
voor feestelijke aangelegenheden naar haren 
voogd was vertrokken. Daardoor leerde 

- zij Elard alleen maar kennen uit portretten 
en uit de beschrijvingen van zijne moeder, 
die echter niet in staat waren, haar den 
jongen man tot iets tastbaars, iets werke-
lijke te maken. Want moeders geven 
geene juiste voorstellingen van hunne kin-
deren. Zij schilderen altijd met te helle 
kleuren. die de lichtpunten zoozeer doen 
uitkomen. dat zij zelfs de denkere partijen 
belichten en ook daarvan nog stralen doen 
uitgaan. 

Toen' zij hem later ontmoette en tijdens 

zijne Paaschvacantie een week lang van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat met 

hem samen kon zijn, was haar eerste in-
druk een van verontrustende verbazing. 
Hij scheen haar iemand te zijn, wiens 
wezen telkens weer raadselen opgaf, wiens 
karakter men niet gemakkelijk leerde ken-
nen en. met, wien het niet gemakkelijk 
was om te gaan. Toen, hij weer vertrok-
ken was, moest ze echter steeds aan hem 
denken, voelde ze er behoefte aan, zijne 
moeder telkens weer over zijn persoon 
en zijn karakter te hopren spreken en 
poogde ze voortdurend, zijn beeld in 
vaste lijnen zich voor den geest te halen. 
Het resultaat van dat alles was, dat ster- 

Wat is dat toch voor liefde,. die als 

door een bliksemstraal twee harten in 

gloed weet te zetten ? Wat gaat er om 
in twee wijd geopende harten, die reeds 

door één enkelen blik in oproer komen? 

Hoe kan een wezen zoo bewegelijk zijn, 
dat het in een ommezien in dat van een 

ander overstroomt ? Welke electrische 
krachten zijn het toch, die plotseling alle 
beletselen opheffen en bewerken, dat twee 

levens zich elkander in de armen werpen 
zonder eenigen weerstandtekunnen bieden? 

Zoo dacht Materie dikwijls en zij be-
greep niet hoe 'Zoo iets eigenlijk mogelijk 

Want Iskir liefde was niet onder zoon 
verblindend licht en niet met zocin zeel-
len vleugelslag tot haar gekomen. Zij was 
met haar opgewassen, *zonale het leven 
zelf groeit stil, langzaam, mast zonder  

ophouden, onder zorgvolle onrust. Geen 
zalig gewaarworden, — het sterke besef 
van eene beschikking was het. Zonder 
de minste verblindheid zag zij den jongen 
man, zonder eenige ontroering en toch 
moest te hem liefhebben. De moeidijk-
held om met hem om te gaan, drukte 
haar en toch trilde haat hart van geluk, 

wanneer zij er aan dacht, dat het haar 

gegeven zou kunnen zijn, hem het bestaan 
gemakkelijker, het leven lichter te kunnen 

maken; het zoover te kunnen brengen, 

dat hij gemakkelijker, buigzamer tegenover 
andere menschen zou zijn. Want zijn 

wezen was, zoo meende zij, als een ruwe 

baar goud zuiver en waardevol, doch 

ongepolijst.. 
Haar gevoel van persoonlijkheid, haar 

drang naar vrijheid hadden telkens opnieuw 

tegengestribbeld; haar hart verzette zich, 
wilde niet liefhebben endesniettegenstaande 
werd het langzamerhand geheel in beslag 

genomen. En nu had de liefde zich in 
duizend fijne vertakkingen door haar ge-
heele wezen vastgezet als de zenuwen 
in een lichaam — zij zijn een geheel 

systeem, met elkaar verbonden en wákr 
men er ook een aanraakt, reflecteeren 
zij den indruk naar de verst verwijderde 
punten. 

Haar gebette wezen was in nene onaf-
gebroken verbinding met den maa. dien. 

- zij liefhad. in voortdurende betrekking 
met hem  

Hare gedachten. hare 'wegnam. hare 

...danser maakten, dat zij Met ~dem kon. 
(Wadi mredgil). 

ker en sterker haar verlangen werd, dat 
Elard zoo spoedig mogelijk terug mocht 
komen. Zij had een gevoel, alsof niets 
ier wereld zoo interessant was als juist 
zijn karakter, dat iets zoo bijzonder ge-
slotens had. 

• - En Elard kwelt] terug. 
De reis van zijn garnizoen in West-

Pruisen naar het ouderlijk huis was steeds 
zeer bezwarend voor zijn klein Nul ..ey 
geweest, dat hij altijd vermeed te over-
schrijden. Maar nu was hij naar Ham-
burg overgeplaatst. Daar vandaan was de 
reis niet kostbaar meer naar het Holstein-
sche stadje, in welks nabijheid de ouder-
lijke hofstede lag. 
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Tusschen twee fronten. 

In de nieuwe Rotterdammer vonden 
we het volgende verhaal, dat een officier 
van gezondheid gedaan heeft in het Be, 
liner Tageblatt. Ons dunkt, naar de bron 
te oordeel., dat we 't dus gelooven 
kunnen. 

,Sedert weken gaat het om het dorp 
W. Begin September waren nee er. Daarop 
kwamen de Franschen binnen. Einde 
September werd hèt hun in stormloop 
afgenomen. In October. :namen -we het 
weer. Nu hebben we ieder de helft. Aan 
het eene einde liggen de Franschen, aan 
het andere. hebben wij ons kwartier. In 
het midden van.het. dorp, in een der beste 
huizen, woont een ongetrouwde dame, 
midden in de dertig, Met onknap.. Zij 
is bijna de eenige inwoonster van het 
half in elkaar geschoten dorp. 

Toen wij binnentrokken, nam zij als 
eenige waardige vertegenwoordigster van 
het vrouwelijk geslacht ons onder haar 
hoede. En de • vestibule van haar huis 
diende ons, bij gebrek aan een beter ver-
trek, als officierscantine. Een groote ronde 
tafel vulde die bijna geheel. Boven de 
deur waaide de witte vlag met het roode 
kruis. '„Ik ben neutraal", zei ze. Ze was 
als verpleegster opgeleid en had hier onder 
de Franschen een kleine ambulance inge-
richt. Als wij haar vroegen, of ze niet 
bang was, omdat nieuwe gevechten te 
wachten waren, wees zij gewoonlijk op 
de vlag en zei—ik ben neutraal." Zij 
had hier reeds bombardementen en straat-
gevechten meegemaakt. „Waar was U in 
dien tijd ?" Zij liet mij haar stevig ge-
welfden kelder zien! Er stond een bed 
en een tafel en levensmiddelen lagen er 
opgestapeld. Nu was ze van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat bezig om voor 
ons te zorgen. Van onze eerste morgen-
koffie tot de laatste bisichop toe, waar-
mee we te middernacht afscheid pleegden—
te nemen van de cantinetalel. 

Toen we uit het dorp terugtrokken, 
wilden we haar meenemen. „Wij moeten  

het dorp misschien beschieten," zeiden 
we. Zij ging niet mee. „Ik ben neutraal," 
zeide ze en wees op haar vlag. De 
Franschen trokken binnen en zij zorgde 
voor hen. Het dorp werd door ons be-
schoten. Haar huis' bleef gespaard. Er 
werden straatgevechten geleverd, zij-ging 
Met weg. 

Nu behoort het dorp voor de helft 
ons en voor de helft at de Franschen 
Zij woont in het midden. Boven haar 
deur waait, stukgeichoten, de witte vlag 
met het ronde kruis. Soms, in het oud-
daguur, als meest wapenstilstand heerscht, 
komt in een doek gehuld een vrouw met 
een mand aan de hand naar buiten en 

• draagt het vandaag naar dit .en morgen 
naar het andere einde van het dorp en 

• 'alle wapens zwijgen. 
Ieder kent haar, zij is neutraal. 
Als de oorlog ten einde, is, krijgt ze 

van Frankrijk het Legioen van Eer.  en 
van Duitschland het-  Ijzeren Kruis." 

Welk een voorbeeld, deze vrouw ,in 
haar groote liefde! Deze vrouw, wie het 
gelukt is, te zijn, wat wij vrouwen 
allen moesten zijn : neutraal, omvattende 
met haar medèlijdende en daadwerkelijke 
liefde allen, vriend en vijand. Hebt ge 
gevoeld, hoe zuiver haar neutraliteit is, 
.6 zuiver, dat deze Duitschér niet eens 
noodig vindt te vermelden tot welke 
natie ze behoort? 

En welk een voorbeeld, deze vrouw 
tusschen de twee fronten, voor de 
vrouwen aan het front, waarover de 
berichten talrijker worden, geillustreerd 
met portretten. 

✓ Dit is de marek_monek. om stand te 
houden tusschen twee. fronten Dit is de 
ware liefde. Hier ligt de zuivere vrouwen-
taak. Tusschen de fronten-  béhooren de 
vrouwen — wie gaf haar toch ooit de 
onzalige gedachte in, om zich te voegen 
in het front? 

S. L.—R. • 

Gulden woorden. 
Niet alleen heeft Florence Nightingale 

met daden en woorden geijverd voor de 
opheffing van den verpleegstersstand in 
't bijzonder en voor die van de 'rouw 
in 't algemeen. Ze heeft ook menig ge-
schrift nagelaten, waarffit we haar'vurigen, 
krachtigen, helderen geest leeren kennen. 
menig geschrift, waaruit wij vrouwen nog 
.heden ten dage les en leering kunnen 
putten. 

Wij laten hieronder enkele citaten uit 
haar geschriften volgen 

„Als gij,, jonge vrouwen, u tot eenige-
taak, welke ook, geroepen voelt, be-
kwaamt u dan tot die taak, evenals de 
man dit doet. Denkt niet, dat gij zondei 
dat iets deugdelijks zult kunnen volbrengen. 
Voor drie vierden komt alle ellende in 
het, leven der vrouwen daaruit voort, dat 
zij zich niet willen onderwerpen aan gé-
regelde voorbereiding voor haar arbeid, 
zooals die toch voor den man onmisbaar 
wordt geacht:  Evenals de man moet gij 
u voegen tot grondige studie, tot regel 
en tucht, want dan alleen kunt ge Gods 
werk door uw arbeid dienen. Nergens 
toch staat geschreven dat Hij oppervlakkig 
en onvoltooid gelaten werk zal zegenen." 

De meest zinledige van alle arbeids-
verdeelingen is wel de onderscheiding in 
betaalden en niet betaalden arbeid. Even 
onzinnig als de onderscheiding in betaalde 
en niet betaalde kunst, is die in betaalde 
en niet betaalde ziekenzorg. Het is even 
weinig steekhoudengte willen vragen, of 
iemand zwart of bruin van haar rs, als 
te willen vragen of iemand eigen middelen 
heeft of niet ') en van de beoefening der 
kunst of van het verpleegstersvak al of 
niet afhankelijk is voor zijn onderhoud. 
Waarschijnlijk heeft nooit iemand goed 
werk geleverd, als hij het enkel en alleen 
deed om loon; maar even zeker is het, 

dat niemand nog ooit goed werk heeft 
geleverd, tenzij hij werkte even hard, als 

Zijml.. wao Nehetnik. 

hij zoude hebben gedaan, indien hij 
werkte voor geld." 

„Afgaande op een kwarteeuw van 
Europeesehe ondervinding, zooals ik wel 
mag zeggen, weet ik tháns, dat de zie-
kenverpleegsters het gelukkigst zijn in 
haar beroep en het dankbaarst voor haar 
levenstaak. Het is een ijdel misbruik van 
woorden haar leven te willen voorstellen 
als een leven van zelfopoffering en mar-
telaarschap." 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.  
Prijs per regel 40 cent.  

CRZSO-1€.7RPin-Cht 
NS C. N eZiti4 

noneine i40. 
8,19b 

Een nieuwe Tea-rodm. 

Ook Duinoord, het groote stadskwar-
tier, dat zich van den Haag naar Sche-
veningen' uitstrekt • en, naar wij vernemen, 
reeds ongeveer 60.000 inwoners telt, 
heeft zijn eigen Tea-Room gekregen. De 
bovenzaal van het Café-restaurant „De 
Gouden Kroon,', Frederik Hendriklaan, 
vlak bij de zonegrens, is als zoodanig 
ingericht. Die zaal ziet er keurig uit en 
men behoeft niet door het café te gaan 
om er-  binnen te komen. 

Zooals het tegenwoordig bij de up-
to-date theesalons behoort, heeft ook deze 
een eigen strijkje, dat zoowel 's middags 
als 's avonds de gezelligheid zal verhoogen. 

BERICHT: 
Wegens het Kerstfeest zal het 

volgend nummer van dit blad a. s. 

Donderdag, 24 Dec., verschijnen. 

DE DIRECTIE. 

Koninklijke Schouwburg. 

Kon. Ver. Het Ned. Tooneel 
Woensdag 23 December 8 uur 

No. 22 v. h. Abt. 

SHAKESPEARE's 

,__DE KOOPMAN 
VAN VENETIL 

komedie in 5 bedr. (20 tafer.) 

Ten tooneele gebracht door d. 
C. I. ROELVISK. Spelleider: H. 
Schwab. Costunmering C. Neeb. 

NUK 81110 EMMER. 
Geheel nieuwe monteering. 

Muziek van RAMEAU. 

Gewone Prijzen. 
Diploma's niet gangbaar. 

Opera Hooi Praalais dele Have. 
Dimanche 20 Décembre, 

No. 10 de ('abonnement. 
Representation á prix reduits. 

1 Lucie de Lammermoor 
Lucie . . . Mee LINA DALBON. 

2. les Folies Françaises. 
(TABLEAU MIME). 

avec le concours de la célèbre 
danseuse o4Te-o 
Bureaus 2',, h. Rideau NI h. 

Landt 21 Décembre, 
Nu. 28 de Vabonnement. 

A ï D A. 
Grande Mise en Scene. 

Bureaus 2 h. Rideau Ei h. 

Kort. Ver. Het Ned. Tooneel. 
Donderdag 8 uur 

in het gebouw voor IC en W. 
Populaire Voorstelling 

Marguérite Gauthier 
van Alexandre Dumas fils. 

Plaatsbespreking vanaf Woens-
dag 23 Dec. van 9,  - 5 uur. 

Zee- en Riviervischhais 

J.J. HOEK 
Tel. 1827, Toehoustraal 94. Th.1827 

Prima 
Imperial Oesters 

18.0I de honderd does 
We soort 17.01 „ „ „ 

„ 16.N „ „ 
ZleCertifIcatenvandagelilkeehe 

afzending. 

1 /at/ igurbilion 

MAISON NEDERLAND 
J. L. J. BELDER BOS 

6 Hoogstraat 6 

Speciaal Huis 

in Manlelcostumes en Mantels 

Groote Jaarlijksche 

VIRBUNG 
Bekende prima stoffen 
-- elegante coupe — 

Extra lage prijzen 11111g 
N.B. Vriendelijk vraag ik de 

dames die gewoon waren 
eene circulaire le ontvan-
gen, deze annonee als 
eenige kennisgeving te 
beschouwen. 

F. W. VAN WIJK. 
Tollensstraat 118, Tel. 3235. 

DA MESKLEEDERMAKER. 

BONTMANTELS, 

AVONDMANTELS, 

PLUCHE MANTELS, 

TAILOR MADE COSTUMES: , 

Wild en Gevogelte. 
Voor de a s Feestdagen: 

Kalkoenen. Ganzen. 
Hazen. Fazanten. 

Patrijzen. Eendvogels. 
Poeierdes. Ikasilklapea. 

enz. enz. 
VRAAGT PRIJSCOURANT! 
B. H. SNIJDER, Poelier, 

Iheeozaeder 
Elardatr Na. • Tel SIM 

Chevreuil.  
Renne.  

Marcassin. 
Dindes.  

cc 
Poulardes.  
Faisans. 

Perdreaux 
• Coqs de bruyère 

Bécasses. 
Bécassines. 

-0 
Lièvres. 
Cailles. 

etc. etc. 

PAtés de foies gras. 

Croates de Strassbourg. 

BENNO NAM, 
NOORDEINDE 6 

TELEPHOON 2182. 

DE NIEUWE 

Blouses, 

Peignoirs 

Rokken 
worden tot Kerstmis met 

20 °,, 
kattig en de gewen* 

pgann aangebeden. 

I OLYMPIA-THEATER. 

Buitengewone Aanbieding 
van PERZISCHE en TURKSCHE CURIOSITEITEN 
voor het aansiaande • 

KERSTFEEST 
tegen bijzonder voordeelice glij-zen iii 

KULCSIE'S PERZISCII IMPOETIIEIS, g28 Haag, hordde II. 

Firma PAANAKKER, 
VEEN ESTRAAT 48. 

Heden expositie van Salon- en Avond-

schoentjes uit de wereldberoemde fabriek van 

BALLY in Zwitserland 

Attentie s. v. p. 
Deze zaak is alléén gevestigd VEENE-

STRAAT 48 en heeft in deze stad verder geen 

BEZIT GIJ EFFECTEN? 
Abonneert U dan op het Financieel Nieuwsblad 

„Neerlands Koopkracht" 
Bureau : Laan van Meerderveort 30. 

ADVERTENTIEN.. 

1  

Deze week behalve ons 
beke d pracht-programma: 

DE STEM DES DOOK 
Drama uit bei Cirdusieven in 2 acten. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Mij. Len5uelt eicola. 
Koninklijke Brood- en Beschuitfabriek. 

Veenestraat 23. - Den Haag. 
Telefoon 3322 en 3323. 

nchroom. Tearoom. 

KERST-ARTIKELEN 
Pátisserie. -:- Confiserie. 

A. TOORENS 
Piet Heinitraat 126 den Haag. 

POPPEN- EN SPEELGOEDMAGAZIJN: 
„De Poppendokter". 

Bericht de ontvangst van eene rijke keuze POPPEN 
en SPEELOOEDEREN en KERSTBOOMVERSIERINOEN. 

Anijssuiker. Slemppoeder 
(EIGEN BEREIDING). 

G. J. R. VAN DER GAAG & ZOON, 
DROGISTEN. — HOFLEVERANCIERS. 

GROENMARKT 27. - DEN HAAG. - TELEF. 2512. 

Prijsvermindering van Hoeden, 

Van Heijningen & Co. 
Laan van FL 0. Indië - Tél. H. 5335 

près du Bezuidenhout. 

Robes, Mantraux d Chapeaux 
nous demondons spécialement nota ottention 

puur nos 

tostbrues-Tailleur sur mesure 

KON. NED. BOEK- EN KUNSTHANDEL 

M. M. COUVÉE 
LANGE POTEN 41 

SPECIALE ETALAGE van de eenvoudigste en rijkste soorten 

KERSTMIS- EN NIEUWJAARSKAARTEN 
Luxe- en Scheurkalenders 
Calendriers, Agenda's enz. 

.VISITEKAARTEN 
in Boek-. Steen- en Plaatdruk 

L.FRANSES &17- 
KORTE POTEN 2.7 

Magazijn „DE DUIF" 
Veenestraat 17-19 :: Telefoon 2592 

Specialiteit MES-COMME. 

010011 OPROIMIMG 
voor de a.s. Feestdagen 

extra aanbieding 

N. V Eleeteisehe Drukkoirii ..1)1,  Atlas" - ••••Gramkedlar• 

DOOR BR ANDF.NDE OPENHAARDEN 

4 

A. C. H. JANSEN. 
KANTOORBOEKHANDEL.  

TEL. SCHEV. 495 

- LUXE KERSTGESCHENKEN -

NIEUWJAARSKAARTEN -

NIEUWJAARSBRIEFKAARTEN 

KRANSJES ENZ.  - 

Aert v. d. Goesstraat 37. 

PRIJSVERMINDERING 
VAN 

MANTELS, MINTELCOSTIMES, BLOUSES 
EN 

OCITENDJAPONNEN. 
BAHLMANN & CO. 

35 Hoogstraat. 

re 
• ......."• 

l

Onze geachte cliéntèle wordt be-
leefd verzocht tijdig hunne FOTO's 
te laten vervaardigen voor het a. s.  
KERSTFEEST. 

I 

' — 

C. J. b. IHMELEN's FOTOGIIIFISCII ITELIEll I 

• 1••• 011•••••••••• 

_z 

Familie-Pension 
loten RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16). 

Teleph. 8004. — Scheveningsche Veer 11. — den Haag. 

DAMES-HANDWERKEN. 
Speciale Inrichting voor het toekenen van 

WAPENS EN MONOGRAMMEN. 

TEA-ROOM. CAFÉ-CONCERT. 

kan de bewoners van Ovilloord eo Slatenkwarlier. 
Hiermede heb ik de eer U mede Ie dealen, dat heden is geopend i 

een smaakvol ingerichte 

CONCERT-THEE-SALON 
op de bovenzaal van het Café-Restaurant ,De Gouden Kroon, 

Frederik Hendriklaan 119, (geheel aparten ingang). • 

"Thee-Concert  van 3'. tot 5', uur. 
3kvond-Concertvan EI% tot 117, uur. 

De bewoners van Duinoord en omgeving zullen dan -niet meer 
'genoodzaakt zijn, hun amusement in de oude stad te zoeken, 
hetgeen vooral hij ongtmstig weder zeer onaangenaám is. - 

Gedurende de MiddagiConcerlen van 31/i-59:  uur zal het 
het ven-Tea-Room-geheel te bewaren — niet geoorloofd 

zijn te rook.o. 
-. Gedurende de Avond-Concerten van 8i,-11' n  zal de inrichting 
meer het karakter dragen van een Café-Concert: 

Aanbevelend, Th. KRAKEEL. 

AFTERNOON TEA. • AMERICAN BRINKS. 

M. HAZEBROEK-TEUNISSEN 
KORTE POTEN 5 - TEL. H 6447 
"Ir Magazijn van Speelgoederen. 11116 

Uitzonderings-Opruiming 

Wegens uitbreidi-ng 
Bijzonder 

voordeelige 
dading 

Hof 

KERST-
SEDEREN. 

Op uw verzoek wordt gaarne ter inzage 
gezonden: 
Het Encyclopsedisch Handboek van 

De Vrouw, De Vrouwenbeweging 
en het Vrouwenvraagstuk ".* 
waarvan het eerste gedeelte compleet is. 
A.m.... ee rightSit tot Fa. L. J. C. BOUCHER, 

BOEKHANDEL. 

NOORDEINDE 64e - DEN HAAG. 

H 
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0 
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23 

Anna van der Horst, 
Anna Paulownastraat 31. Tel*. 3371. 

Kapsalon voor Dames en Kinderen. 

TOUSSAINTKADE 11. 

I
Foto's en Lijstenhandel, I 

Weimarstraat 13. 

I
ROTTERDAM. UTRECHT. 

UITGEBREIDSTE KEUZE IN LIJSTEN. 
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0 
0 
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T 
23  
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DE NAUWE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 19 December 1914. 

2e Blad. 

Bar hoge Gegil in de ijle een. 
• III (Slot). 

De vorstin van Lijnend betoonde zich 
• voor die goedheid wet erkentelijk, maar 
. bleef droefgeTestig gestemd. Dit is niet 

vreemd; zij kon in Rusland niet goeel 
meer aarden, na zoo langen rijd te hebben 
geleefd in bet veel vrijzinniger Engeland 

- en het -middelpunt te-hebben-gevurm-d-
eener groote staatkundige en intellectueele 
beweging, voortdurend omgang houdend 
met eminente mannen. Ondanks alle eer-
bewijzen en liefderijke zorgen, waardoor 
zij, zich te St.-Petersburg zag omringd, 
ondanks haar eerbied voor de nagedach-
tenis der Keizerin-Moeder, die haar had 
opgevoed, ondanks haar genegenheid voor 
de geheele keizerlijke familie, die voor 
haar één was met haar vaderland. bleef 
zij een groot heimwee naar Engeland 
gevoelen. Spoedig kwam een smartelijk 
verlies, wreeder dan alle politieke neder-
lagen, haar het verblijf in Rusland ondraag-
lijk maken. Zij had vier zoons ; de twee 
jongste, veertien en tien jaar oud, werden 
haar door den dood ontrukt, één maand 
na elka'iider. Het wereldsch leven en haar 
staatkundige bemoeiingen hadden haar 
teer gevoel niet verstikt ; zij was wanhopig 
van droefheid, ja bijna waanzinnig. Op 
vijftigjarigen leeftijd werd zij voor het eerst 
diep getroffen in haar gemoedsleven zoowel 
als in haar uiterlijke positie ; haar ongeluk 
scheen haar een zeldzaam stuitend onrecht. 
Zij schreef het toe aan het klimaat te 
St.-Petersburg, aan de veranderde leef-
wijze der kinderen. Haar familie, haar 
vrienden, keizer Nicolaas zelf, deden 
vergeefsche pogingen om haar te kalmeeren; 
zij ontvluchtte Rusland als een rampzalig 
oord en bezocht verschillende Duitsche 
steden, geen troost zoekend, want deze 
achtte zij onmogelijk, maar verstrooiing, 
welke haar groote smart kon verlichten. 
Te Berlijn omringde de hertogin van 
Cumberland, de latere koningin van Han-
nover, en te Baden, hertogin van Dino, 
nicht van Talleyrand, haar met liefderijke 
zorg. Tegen het einde van den zomer 
van 1835, ging zij naar Parijs; zij her-
nieuwde oude betrekkingen en knoopte 
nieuwe aan en allen kwamen haar vol 
sympathie tegemoet, zooals een persoon 
van geest en karakter, die bovendien heftig 
strijdt tegen een diepe smart, altijd weet 
op te wekken. Parijs was toen het centrum 

een groote staatkundige beweging; 
de vorstin van Lijnend trof daar vele 
belangen, geschillen en voorvallen aan, 
welke niet ongelijk waren aan die, welke 
haar in Engeland zoozeer hadden geboeid. 
Zij besloot te Parijs te blijven wonen, 
omdat zij dacht, dat die plaats het meest 
geschikt was, haar verlies dragelijk te doen 
worden. Niet zonder groote moeite wist 
zij dit besluit te St.-Petersburg aanneme-
lijk te maken, waar keizer Nicolaas ver-
langde naar haar terugkomst en haar daar 
zelfs om verzocht. Maar de dood van 
haar gemaal, 10 Januari 1839 te Rome, 
maakte haar vrij in doen en laten en na' 
zich eenmaal voor goed te Parijs te hebben 
gevestigd, kreeg zij daar weldra werkelijke 
vrienden, en een uitgelezen kring ver-
zamelde zij in haar huis, waar verscheidene 
beroemde mannen gaarne kwamen, des 
te meer, omdat zij dikwijls geen gelegen. 
heid hadden elkander elders te ontmoeten. 
De vorstin van Lijnend stond vrij en 

—gelijkmatig tegenover personen en opvat-
tingen; geboren en opgevoed in een land 
van volstrekt gezag, zich ontwikkeld 
hebbende in een vrij laad, waar zij zich 
aan de toestanden wist aan te passen 
en m intieme verhouding kwam te staan 
tot de leiders der verschillende partijen, 
zoowel tot de meest liberale als conser-
vatieve, kon zij ten slotte alle politiek 
begrijpen zonder zichzelve aan een vaste 
overtuiging- te. binden. Overigens had zij 
door haar natuurlijken aard practische 
denkbeelden over regeeringsvorm en be-
moeide zich meer met datgene, wat 
noodzakelijk en mogelijk was voor het 
tegenwoordige. clan met wereschen en 
Lamé:k zoor de toekomt. Te Parijs wist 
zij, evenals vroeger te Londen. mannen 

van de meest verschillende richting in 
haar salon te vereenigen en allen smaakten 
ei genoegen in, elkander te leeren kennen 
of te spreken onder den invloed eenei 
beminnelijke en waardige neutraliteit. De 
Februari-revolutie van 1848 wijzigde haar 
geVoelens • en betrekkingen niet -  m het 
minst. doth dadelijk doe zij toen haar 
onpartijdig salon, waar' Je voorn/einem 

Fr

da

dig meheers

e.

dere•nEubrolieetenrclidách

h

i:lanevtketre bijeen-
kwamen. 'Evenals vele anderen  zocht de 
Vorstin van Lijfland een toeVhclitsoord in 
Engeland,. Achttien .maanden- bleef zij 

wachtte op herstemden  
vrede tussthen Frankrijk en het overig 
Europa om te kunnen terugkeeren. Tegen 
het einde van October 1849 kwam zij 
weder te Parijs en ondanks alle verande-
ringen, welke zij er aantrof, hervatte zij 
weldra onder het nieuwe regeerings-
stelsel haar vroegere levenswijze. Haar.  
salon werd weer wat het geweest was 
van 1837-1848, een vereenigingspunt 
van diplomaten en bekende staatslieden. 

Begin 1854 barstte de Krimoorlog 
los; dit feit bracht de vorstin van Lijf-
land in een moeilijke en delicate positie. 
Zoodra de oorlog was verklaard, verliet 
zij Parijs om in Brussel de verdere ge-
beurtenissen af te wachten. Het onzekere 
leven, zonder eigen domicilie, zonder 
vrienden, schaadde haar gezondheid zeer. 
Tegen het einde ,van 1854 verviel zij 
dan ook in een ziekelijken overspannen 
toestand, die ondraaglijk werd. Daarom 
besloot zij, ofschoon de oorlog nog niet 
geëindigd was, naar Parijs terug te kreten 
om, indien zij daar niet kon blijven, naar 
Nice te gaan. Keizer Nato)191-11I, dien 
zij persoonlijk kende, was Zoo goed, haar 
de pas te geven, die zij noodig had en 
1 Januari 1855 kwam zij weer te Parijs. 
waar het herstel van den vrede haar 
weldra geheel veilig deed zijn. Hier bleef 

.zij.. tot aan haar dood op 27 Januari 
1857. Eenige fragmentarische gedenk-
schriften betreffende bijzondere gebeur-
tenissen liet zij na, o. a. over den 
gewelddadigen dood van keizer Paul I, over 
het congres der Europeesche geallieerden 
te Londen in 1815, over de stichting van 
het koninkrijk Griekenland, en verder 
talrijke brieven. Zij werd begraven in 
Koerland, waar ook reeds haar gemaal 
en beide zoons rustten. 

Hoe rijk was dit vrouwenleven; hoe 
was het gedurende den langen tijd van 
voorspoed het vaderland ten zegen,-doch 
hoe rijk bleef het ook is dagen van tegen-
spoed en smart. Welk een liefelijk beeld : 
een vrouw van hoog aanzien en groeten 
iitvloed, maar deze alleen aanwendend 
tot heil van haar land en tot nut harer 
medemenschen. - 

JO M. SERNÉE. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

1111 Blouson-Ibis 
Roeping 21 - Telgen 7293. 

Dames! 
Alvorens U naar INDIË ver- 
trekt, BEZOEKT onzen 

Totalen 
Uitverkoop. 

Kunst. 

Een schilderij van Poggenbeelt. 

Een van die • beste Hollandache land-
schapschilders,die ons wondermooie water-
landje in al den diepen en innigen glans 
zien, waarin een alles doordringende atmoe-
leer het hult, een dier lyrische zangers 
San Hollands natuurschoon is de schilder 
Poggenbeek .bij uitnemendheid geweest. 
Niet heel vaak krijgt men meer van zijn 
mooiste werk te zien en het was OM 

• 

daarom een verrassing, in den Haagschen 
kunsthandel Kruger, een dier rijpe, mere 
werkjes te ontmoeten die werkelijk een 
zeldzaamheid zijn geworden. Eigenlijk, toen 
we voor dit doekje stonden, dachten we 
aan Willens Maris, aan diens „grijzen,  
tig'. In dat tijdvak van zijn leyen schil-
derde Willem Maris in mineurtonen. Al 
die ontzettende schitteringén. van het 
groene gras, door een machtig zonlicht 
gewekt, werden door Willem Maris aani 
vankelijk niet op deze wijze g_eiien. Het 

meer weemoedige, meer intens 
levende, hield zijn aandacht. Met dezen 
tijd lilt WilW—Mn re door 
velen als • zijn fijnste en innigste wordt 
erkend, - heeft het hier afgebeelde schil-
derijtje van Poggenbeek een grOote ver-
wantschap. Doch de Poggenbeeksche 
nuance onderscheidt toch dit schilderij van 
een Willem Mans. In Poggenbeek is een 

•grositere teerheid, een fijne nauwlettend- 

heid, die weer in menig opzicht aan Mauve 
denken doet. Het coloristisch effect is 
ondergeschikt gemaakt aan een bedeesde 
uitingskracht. Misschien kan u de repro-
ductie niet volledig de teere fijnheid dui-
delijk maken, door welke elk detail van 
dit werk uitmunt. 

En als geheel welk een intiem hoekje 
van buitenleven; de wilde eenden lijken 
het als een onaantastbaar erfje voor zich 
zelf te hebben uitgezocht. Men begrijpt 
het welbehagen dat hen hier nestelen 
doet. In dit wereldje heeft de schilder 
Poggenbeek zich geheel ingeleefd. En hij 
heeft dit geuit op de enkele wijze waarop 
een schilder dit uiten kan ; door de werke-
lijkheid in haar meest aangrijpenden vorm 
te geven. Deze aangrijpende vorm is voor 
een schilder als Poggenbeek: intensiteit. 
Daarvan is dit Hollandsche hoekje een 
prachtig staal! 

De Haagsche Kunstkring. 

Opnieuw is er geheel nieuw werk in 
het vereenigingshuis van den liaagschen 
Kunstkring. Een achteruitgang is deze 
collectie niet, integendeel. Als geheel is 
de verzameling, thans in den Kunstkring 
te zien, zeer goed. Daar is Rie Cramers 
bijdrage. een krijt- of waskrijtteekening. 
Wie haar kleine teekeningen kent, ont-
moet hier een bekende geste. Elegante 
zwier is de kracht van deze teekenares. 
Het is een stijlvol park waar een jonge 
edelvrouw met haar gemaal wandelt. 
Behalve de statige heer gemaal is er 
een jonge dienaar, die een tip van de 
Crinoline der jonge edelvrouw draagt. Naar 
dezen dienaar glimlacht de jonge vrouw. 
De deftige echtgenoot ziet het niet, voelt 
alleen eigen gewichtigheid en statie. Het 
is een sprookje in zichzelf, zulk een tee-
kening, zooals Rie Cramer bij tekst er 
al zoovele maakte. De uitvoering is uit-
stekend, niet anders dan zachte pastel-
kleuren passen bij dit gegeven. En har-
monieus zijn de soepele lijnen, is de 
teekening van de fijne, op porcelein ge-
iijkende koppen, is de plooiing van de 
met het bevallige 'vrouwtje meedansende 
crinoline rek, is de weergave van het 
onnette handje, op die van den gemaal 
schuilgaand in de lubben van zijn mouw. 

Anna Lelanan heeft een sterke schets 
•  

in deze verzameling. Met de kerk te 
Brugge komt Frans Slager voor den dag. 
Deze schilder uit *s-Hertogenbosch heeft 
veel in liet Belgenland gewerkt; van de 
oude gebouwen heeft hij menig mooi 
schilderij gemaakt. Dit werk zal de be-
langstelling van den bezoeker als vanzelf 
trekken. Niet zoo grif de aandacht gaande - 
makend is Edzard Konings sneeuwgezicht. 
Doch- -een kundig Werker is deze bekende 
teekenaar. En dat ziet men bij eiken 
krabbel Van -  zijn-hand. Een andere op-
merkelijke 

 
bijdrage is van Dirk Schkfer. 

Buitengëwoon goed is dit aantrekkelijke 
aquarel van een markt.-Di' kleurige be-
weeglijkheid van koopende vrouwtjes, die 
onder den luifel der kraampjes haar in-
koopen doen, is door Schater op een 
wijze in beeld gebracht, wkárbij men 
slechts den naam van Isaac Israëls noemen 
kan. En dan vergeten wij Grondhout 
niet, die een mooie ets van een oud ge- 

bouw in Brugge gaf. Nog Zij tot slot het 
met krijt geteekende kinderkopje van 
Willem Maris Jbzn. genoemd. 

MUZIEK. 

Matinée Residentie-Orkest 

We worden dit seizoen wel in de 
gelegen eid gesteld, onze eigen land- 
genoot te hooien en te waardeeren. 
Welis ar doen de concertdirecties het 
eenigszi s noodgedwongen, maar we be-
hoeven daarbij geenszins te spreken van :  
bij gebtek aan beter, want indien hun 
slechts de gelegenheid geboden wordt, 
toones onze eigen kunstenaars, hoezeer 
ze de evenknie zijn van de buitenlandsche 
favon's van het concertpubliek. 

Van Isterdael is trouwens al een goede 
bekende op het concertpodium hier. Hoe 
hij gewaardeerd wordt, moge mede blijken 
uit het enthousiaste applaus en de negen 
bloemstukken die hij had te aanvaarden. 
Terecht mogen we hem een warme belang-
stelling toedragen, want Van Isterdael 
toont zich in zijn spel een artist par sang. 
een serieus kunstenaar, die aan de vol-
komen beheersching van zijn instrument • 
paart een diep en ernstig doordringen in 
de werken, die hij voordraagt. Zijn stijl-
volle voordracht van Terrines nobel 
violoncelconcert (in de orkestratie van 
Delune). zijn temperamentvolle, pittige 
voordracht van Oberstades Rhapsodie 
espagnole bewezen ons, hoezeer Van 
Isterdael als solist op het podium thuis 
hoort. 

Oberstades werk maakte met de orkest-
begeleiding, in welken vorm we het voor 
het eerst hoorden, een uitnemenden indrink. 
Hoewel het gebruiken van bestaande 
motieven (hier nog wel van zoon aparte 
karakteristiek) altijd eenigszins het gevaar 
meebrengt van een minder stijlvol geheel, 
is Oberstadt's compositie gebleven aus 
einem Gum. Tintelende en overmoedige 
melodieën, grillig onderbroken door de 
meest melancholieke wijzen, wist hij. op 
een boeiende manier talentvol te ver-
werken en in een kleurige, weelderige 
orkestrale omlijsting te plaatsen. 

Zij er bies dadelijk aan toegevoegd. 
dat die orkestrale. partij uitstekend door 
het orkest - werd tea gehoore gebracht. 



              

evenals de zeer mooie makkelijk aan-
sprekende, stijlvolle variaties van Delune 
op een thema van Handel. 

Natuurlijk gaat de Suite algértenne 
er in bij het publiek en 'ook Till Enten-
spiegers lustige Streiche mogen we hier 
langzamerhand bekend veronderstellen. 

Als in een caleidoscoop zoo. trekken 
ons de dwaze, vroolijke, trieste en drei-
gende toonbeelden voorbij. Eulenspregels 

- overmoedigegrappen  Jijnkwaaddoenerijen, 
zijn teleurstellingen en-grieven, zijn tragisch 
einde, het wordt ons allemaal zoo 
suggestief en fel voorgetooverd clhor 
Strauss' genie. Het orkest toonde zijn 
uitnemende-  eigenschappen ten volle in dit 
meesterwerk, zoowel bij de strijkera als 
bij de blazers, die inzonderheid bij de 
weergave van het Eulenspiegel-motief een 
beduidende rol hebben. 

Diligentia-Concert. 
Mahlers kunst is een geweldige en 

aparte. In welken vorm hij zijn gedachten 
giet, hetzij hij een eenvoudige,• min of 
meer • neve uitbeelding geeft, zooals in 
zijn vierde 'symphonie, hetzij hij in een 
imposante, schildering strijd en lijden uit-
beeldt, zooals in zijn vijfde, verrassend 
is steeds zijn fantaisie, enorm de bekwaam-
heid, waarmee hij zijn materiaal verwerkt, 
en bewonderenswaardig de duidelijkheid, 
waarmee hij zijn motieven ontwikkelt. 
Tot zelfs in de gecompliceerde Finale 
der vijfde, waarin de verschillende motie-
ven in den meest verscheiden vorm en 

gedaante optreden, blijft het werk als het 
ware transparant, dank zij het volslagen 
meesterschap, waarmee de stof werd 
verwerkt. 

Ons inziens is de waarde van het werk 
niet overal even groot en de ups and downe 
zijn niet moeilijk aan te wijzen. Waar het 
eerste deel in zijn grootsche conceptie, 
met de mooie motieven de verwachting op 
het hoogst spant, geeft ons het deel .in 
walstempo lichtelijk een teleurstelling-door 
het min of meer zware van de bewer-
king, die niet in overeenstemming is met 
het lichte dans-motief en mede door het 
lang uitgesponnene ervan. Dit trio lijkt ons 
dan ook bepaald het zwakste deel, hoe-
wel ook in de Finale niet alles even 
boeiend' is. Dit euvel zou waarschijnlijk 
nog meer gevoeld zijn zonder de belang-
rijke coupure, die nu in dit deel gemaakt 
werd. Toch had het werk nog de 
representabele lengte van ruim een uur. 

Mahler stelt hooge eischen aan het 
orkest, eischen waaraan ten volle beant-
woord werd. 

Met een buitengewonen gloed en kracht 
van uitdrukking werd de symphonie ver-
tolkt, ongetwijfeld een gevolg van hen 
zeer serieuze voorbereiding, doch tevens 
van een zeer knappe leiding. 

Het orkest scheen dan ook wel be-
geesterd, want in Beethoven eveneens 
was men goed op dreef en omlijnde 
Flesch's weergaloos spel op uitnemende 
wijze. 

Flesch en het Beethoven-concert! 
Daar behoeft eigenlijk, niet veel over te 
worden gezegd. Doch het scheen, alsof 
hij het subliemer dan ooit speelde. We 
weten het wel. hoe deze superieure 
kunstenaar een wonderwereld ontsluit van 
louter schoonheid, dat hij het kleinste 
detail bezielt en doet leven met een 
buitengewone intensiteit. 

Fin droom van sereene vreugd, van 
gewonnen vrede was het Larghetto — 
hij doet ons verzinken in een vrome 
meditatie ven schoonheid en heilige aan-
doening. Onder zijn begenadigde handen 
worden de cadenzen — hinderlijke strui-
kelblokken voor de eenheid van het ge-
heel — tot wondere klank-schilderijen, 
waaruit beurtelings de kleuren ons tegen 
fonkelen en lichten of wegdroomen en in 
elkaar vloeien. Zozeer  zingt zijn ver-
rukkelijk .instrument -' klankenweelde, 
zoozeer fluistert het in haast immaterieele 
zuchten, dat we ons opgeheven wanen 
boven de gewone sfeer der dingen. En 
een pijnlijken schok geeft het terugkeeren 
tot bet werkelijke — het applaus, de 
menschen rondom. 

Na zulk een opperst gemeten blijft 
er niets over dan stil weg - te gaan om 
zijn schat te bergen M de eenzaamheid. 
alvorens v vrdere indrukken ons bezit 

.zouden schaden. A. K.•-R. 

  

TOON E E L. 

    

leven in vrede en vriendschap met de 
. heele wereld. We hebben geen oorlog 

uitgelokt. En thans, terwijl W-e onze 
haardsteden verdedigden, is ons land van 
Noord tot Zuid, van Oost tot Weet, 
geheel verwoest, alle handel,heeft opge-
houden, en mijn volk ziet den hongers-
nood van aangezicht tot aangezicht. Alle 
ellenden van dén hongerdood, met zijn 
gevolge van epidemieen en--opstand be-
dreigen de vreedzamé burgerlijke bevol-
king — bedreigen de ouden, van dagen, 
de gebrekkigen, de vrouwen en de kinderen; 

Amerikaansche ambtenaren en burgers, 
wonend in België en Engeland, hebben, 
getrouw aan de traditiën hans lande, een 
vereeniging gesticht onder de bescherming 
van hun .regemiug en zij zenden reeds 
voedsel aan mijn volk — ik hoop, dat ze 
van alle kanten de meest mogelijke sym-
pathie en hulp zullen krijgen. 

Ik behoef niet te zeggen dat ik en mijn 
volk ten alle tijde in dankbare herinnering 
zullen houden de beproefde vriendschap 
der Amerikanen, in de uren van onze 
ellende. ELISABETH. 

Ge ziet het — slechts een schuchtere 
bede, bijna slechts dankbetuiging voor 
het reeds genotene. De redactie van the La-
dies Home Journal heeft het dan ook 
noodig geoordeeld, de bede te verinnigen, 
den oproep krachtiger' bijna bevelend te 
maken en voegt er zoo ongeveer het 
volgende aan toe:  

„Zendt voedsel, om Godswil! Duizèn-
den kinderen sterven van- honger." Zoo 
luidt de klachtinFlie een onzer bezadigdste 
mannen van uit België. ons per draad 
deed toekomen. 

Nooit, nog niet zoolang als de wereld 
bestaat, heeft een dergelijke nood ge-
heerscht. De Amerikaansche gezant in 
Londen seinde „Nog nooit heeft een 
dergelijke nood geheerscht in eenig land 
ter wereld. Vijf millioen dollars zullen 
er iedere maand noodig zijn om voedsel 
te verschaffen." 

De redactie van het blad laat hierop 
weer volgen : 

„Geef al wat ge aan Kerstgeschenken 
dacht te zullen uitgeven. Geef al wat ge ,  
voor Kerstmis aan geld zult krijgen. Geef 
wat ge kunt en al wat ge kunt, geef 
veel of weinig. Andere onzijdige landen 
doen het hunne, maar het groote, rijke 
en edelmoedige Amerika moet het meeste 
doen. Zullen de koningin en haar moeders 
en kinderen, die bijna van honger omkomen, 
tevergeefs naar ons uitzien om hulp? 

In Philadelphia is een comité opge-
richt, bestaande uit bekende kooplieden. 
Zij zullen uw geld omzetten in voedings-
middelen: meel, erwten, bonnen, gist, 
zout, spek, gerst. — Onder het opper-
toezicht van de gezanten en ministers, daar 
in den vreemde, zal het voedsel regelrecht 
verdeeld worden onder de verslagen 
Belgen. • 

Wij zijn klaar om te knopen. — Wilt 
gij geven? 

Laat de edele koningin der Belgen. 
die zelf, naast haar echtgenoot, gaat in 
de loopgraven, vertoeft in de vuurlinie —
laat zij van de Amerikaansche vrouwen 
z66yee1 hulp en sympathie ondervinden, 
als nog nooit een vrouw ten deel viel. 

Zonder Amerika zullen duizenden kin-
deren sterven—met Amerika zullen ze Wel! 

Wij voeren geen oorlog — maar elk 
hongerend kind doetonsallenzooveelleed.- 

Aldus de menschlievende redactie. 
Een zakelijk naschrift meldt dan nog, 

dat het door de giften gestichte fonds 
zal heeten „Fonds van de koningin 
der Belgen". 

De levensmiddelen zullen gezonden 
worden aan den Amerikaanschen coniul 
te Rotterdam. 

Wij wenschen dezen oproep aan de 
Amerikaansche vrouwen het allergrootste 
resultaat. S. L.—R. 

 

gebonden en ongebonden te koop. De 
prijs nooit duurder dan f I.20. De reeks 
bevat zoowel oorspronkelijke als vertaalde 
werken. Voor onze lezeressen zijn naast 
het boek, dat we hierbóven noemden, en 
gaan bespreken, • van groot belang de 
volgende uitgaven : Sarah Bernhardt, Ge-
denkschriften door haar zelf geschreven. 
Een Vrouwenbiecht, door G. van Hulzen, 
Marie Antoinette van Cl. Tschudi en de 
bekende Duitsche roman Na het derde 
kind, vertaald door Anna van Gogh-
Kaulbach. 

Nu dan over het oorspronkelijk werk 
van deze degelijke schrijfster. 

„Opgang" is de roman van een slacht-
offer der Tweedracht. Van de tweedracht 
tusschen haar vader en moeder — van 
de tweedracht in haar eigen ziel vooral. 
Het is de ellende, door dit laatste Ver-
oorzaakt. die Anna van Gogh—Kaulbach 
ons het duidelijkst voor oogen wil stellen, 
en ze slaagt daarin volkomen. 

De schrijfster schijnt een bijzonder oog 
voor confliken te hebben, en een bijzonder 
talent om ze ons duidelijk te maken. 
Want naast deze twee hoofdkonflikten 
uit den roman, schildert ze ons meerdere, 
die ze niet op het eerste plan brengt, 
maar die ze ons toch z66 duidelijk doet 
inzien, en hun schrijnend leed doet voelen, 
dat we onder het lezen - bedenken dat 
op zichzelf kon al weer een roman zijn. 
Ik wijs hierbij c-fien op de persoon van 
Agnete. En dan op het conflikt, bestaand 
in de familie Staalberg, waar de -vader 
en een dochter snakken naar gezellige 
huiselijkheid, intiem familieleven, doch de 
moeder en de andere dochter het noodig 
vinden haar krachten te wijden aan dingen, 
ver buiten den huiselijken kring gelegen. 

De tweedracht in Riné's ziel — dat is 
de droeve kern van dit zeer onderhoudend 
geschreven verhaal. In Riné is de harts-
tocht, die haar vader ten gronde heeft 
gericht en hem heeft gescheiden van zijn 
vrouw, hem heeft verbannen in de duister-
nis des levens. Maar in Riné is ook de 
onschuld, de strenge geest van haar moe-
der. .die den boemelaar heeft moeten 
afschudden. En die strenge, kuische geest 
houdt gericht over de hartstochten, zoo-
dat de arme Riné somtijds van zichzelf 
gruwt. 

De strijd in haar wezen brengt haar 
uit haar evenwicht. De angst, dat de 
hartstocht haar zal hemeesteren, doet haar 
overal en bij allen hartstocht zien. En 
zoo komt ze tot de ontzettende dwaling, 
om in de oogen van baar jongen, zuiveren, 
sterken geliefde, die haar begeert met een 
groote, volkomen, ongerepte liefde, het-
ielfde te lezen als in de oogen van een 
ouden poen als Stademan, een nietswaar-
digen kerel, dien ze ter kwader ure bij 
haar vader ontmoet. 

Deze misvatting en dan nog de vree-
selijke ontdekking, wat voor soort man 
haar aangebeden vader is, schokken Rine's 
jonge, kinderlijke ziel zéérzeer, dat ze 
doodelijk ziek wordt. Toch geneest ze. 
En, hoewel de laatste bladzijden van dit 
toch zoo mooie, vlot en klaar geschreven 
boek uiterst vaag zijn, moeten we er uit 
opmaken, dat Riné den weg wet  -weer 
vinden zal in den doolhof van haar leven, 
dat ze zelfs den weg wel weer vinden 
zal tot Koert, die haar zoo lief heeft. 

..0p dezen roman zal later een vervolg 
verschijnen," staat er ander het woord 
„Einde". 

We hopen het en zijn bepaald nieuws-
gierig naar dat vervolg. Want, al twijfelen 
we er niet aan,. of het zal voor Riné 
alles weer goed worden, we zijn bevreesd, 
dat 't toch niet goed met haar zal blijven. 
Wie eenmaal deze tweedracht gekend 
heeft in de ziel, die zal levenslang het 
stempel daar van dragen, al, een barst, 
loopend door het geleek wezen. 

Een kleine geruststelling voor de leze-
ressen. Wie „Opgang**.  begin], --zal:even 
denken in een „verhaal voor jonge dames"  
te zijn beland. De eerste en de laatste 
bladzijden zijn het minst gelukt in dit 
overigens zoo voortreffelijke boek. Lees 
even door, en ge zult zien. Al zal ghen 
„jonge dame-  iets vinden in dit boek. 
wat haar schaden kan — toch ia-  't ge-
schreven door een rijpe vrouw voor aan 
haan verwante zielen. Van een jonge- ' 

damesverhaal is geen kwestie. 
NANNIE VAN WEHL. 

 

De Koopman van Venetië. 
Naar wij vernemen zal het Neder-

landsch Tooneel waarschijnlijk nog slechts 
eenmaal hier dit stuk opvoeren in dit 
seizoen en wel- op Woensdag 24 dezer. 

De zeer hooge kosten, aan het vervoer 
van décors, costumes enz. enz, verbonden. 
schijnen hiervan 4 oorzaak te wezen. 
Wie dus dit mooie stuk ~nacht te zien, 
verzuime niet. zich voor ros. Woensdag 
een plaatsje te verzekeren. • 
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Een bede van vrouw.  totvrouw. 

   

Koningin Elizabeth der Belgen, het 
teere heldhaftige koninginnetje van het 
rampspoedige land, heeft alle etiquette 
op zij gezet, heeft moedig met gansch 
een traditie gebroken en als vrouw en 
moeder heeft ze een roerende bede om 
hulp gericht ~le Amerikaansche 
vrouwen en moeders. Deze heeft ze 
gezonden aan de redactie van het groote, 
machtige vrouwenblad „The Ladies 
Home Journal", dat den brief afdrukt 
in het Nieuwjaarsnummer, versierd met 
het portret van de arme koningin. 

Hebt ge haar lot wel eens overdacht? 
Zij is toch zelf een Duitsche, een 
Beiersche prinses, dochter van den wereld-
beroemden oogarts, Hertog van Beieren, 
die in zijn onuitputtelijke menschenliefde 
de geheele wereld hielp met zijn kunst, 
en zoo vaak om niet. Als jong meisje 
hielp ze haar vader mee en verpleegde 
diens arme patienten. Ze heeft geleerd 
aldus de gansche wereld lief te hebben. 
En daar strijden de mensae» als booze 
geesten om haar heen, daar zijn het 
haar eigen landgenoten; die haar tweede 
vaderland op den rand van den afgrond 
brengen; haar eigen zwager, prins 
Ruprecht van Beieren, de man harer 
vroeg gestorven zuster, brengt dat land 
de zwaarste slagen toe. Haar man trekt 
langs het 'gansche front, deelt al de 
gevaren en al de ontberingen van den 
soldaat. Wat hij moet lijden om al de 
ellende, die hij aanschouwt! De Duitschers 
veroorzaken die — zijn eigen grootvader 
was- een volbloed Duitscher, geroepen 
op den Belgischen 'troon, toen de 
„broeders'', Noord- en Zuid-Nederland, 
het niet langer samen konden vinden 
onder Vader Willem. Zou het zijn leed 
niet verzwaren, het te zien toegebracht 
door Duitsche handen? Wel mocht de 
aartsspotter Shaw fel geeselen de krank-
zinnigheid van een strijd tuaschen den 
Duitschen keizer, den Duitschen koning 
van Engeland, den Duitschen czaar van 
Rusland. den Duitschen koning van België, 
„plus nog een meneer, die de eer heeft 
niet tot dit stelletje te behooren". 

Elizabeths eigen kinderen zijn gelukkig 
al lang veilig in Engeland. Maar welk 
een scheiding — en zoo lang, zoo .on-
berekenbaar lang. 

Hier volgt de oproep van de Belgische 
koningin: 

Met dankbaarheid heb ik vernomen 
van de vele en krachtdadige -pogingen. 
verricht door Amerikaansche burgers en 
ambtenaren ten behoeve -van mijn zwaar-
beproefd volk. Vol vertrouwen verwacht 
ik. dat hun streven onverdeelden bijval 
zal vinden bij de ' edelmoedige vrouwen 
van Amerika. 

Wij Belgische moeders hebben, evenals 
de Amerikaansche moeden, nu reeds 
sedert meerdere geslachten onze kinderen 
belde tot den vrede ingeprent. We vra-
gen geen pooier zegen dan te mogen 

   

   

   

   

   

   

   

   

Voór onze Leestafel. 

  

   

0 peen e. Roman van een 

Vrouwenleven, dooi Anna 
van Gogb—Kaulbach. 

Meulenboll Editie. een alge-
meene Bibliotheek. 

Kent ge die -Bibliotheek. van Meu-
lenholl uit Amsterdam? Ze bestaat int 
een reeks zeer interessante werken en 
werkjes. uitgegeven in handig formaat: 

 

    



Donderdag 24 December 1914. Eerste jaargang. No. 86 

Dit blad verschijnt iederen Woensdagen Zaterdag.  
De abonnementsprijs bedraagt f 0.75 per kwartaal, 
bij vooruitbetaling. 

Afzonderlijke nummers  10 cent. 

De Redactie is te spreken 

'DINSDAGS en VRIJDAGS van 2 tot 4 uur 

aan het Bureau van dit blad. 

BUREAU VAN ADMINISTRATIE EN REDACTIE: 

LAAN VAN MEERDERVOORT 30, 's-ORAVENHA 0E. 

TELEFOON 2112. . 

, PRIJS DER ADVERTENTIEN. 

Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 020. 
G ro o te letters worden naar plaatsruimte 
berekend. Bij abonnement belangrijke korting. 

DE HAAGSCHE 
VROUWENKRONIEK 
Geillustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

Brieven van een Nederlandsche 

Farmersvrouw In Amerika. 

Rockydale-farm, I 0 Nov. 1914.     

Reeds eenige maanden geleden begon ik 
mijn eersten brief voor de Vrouwenkroniek. 
Het uitbreken van- den oorlog hield mij 
echter terug hem te voltooien en af te 
zenden. De Amerikaansche bladen ni. 
meldden 8 Augustus reeds, dat Holland 
onder water was gezet, de Duitschers 
bij Maastricht de grens waren overge-
trokken en er een hevig treffen had plaats 
gehad bij Tilburg 11 

Ik borg mijn copie met een bezwaard 
hart weg en meende dat ik nu wel nooit 
meer een Amerikaanschen brief aan eenig 
Hollandsch tijdschrift zou zenden. 

Maar ziet, in weken lazen we niets 
meer over Holland in de Amerikaansche 
bladen, en de Hollandsche dagbladen, 
die wij ontvingen, vertelden ons dat Hol-
land nog „neutraal-  was. Voor zoover 
wij kunnen weten is Holland het nog, 
nu op dit oogenblik, en dit feit heeft 
mij doen besluiten, toch ondanks den 
oorlog, u het een en ander uit het Ame,,-
kaansch boerenleven te vertellen. Wel is 
het een wonderlijk idee, wanneer men 
hier schrijft te midden van de diepe, 
kalme rust der heerlijke bergen, die nu 
prijken in een onbeschrijflijk schoonen 
herfsttooi, te moeten denken dat bijna 
heel Europa oorlog voerend is of klaar 
staat voor den krijg. Maar men kan „des 
Goten" maar ook des Schlechten zu 

haben", en mij dunkt, het moet eens 
een verruiming geven niet te lezen van 

'''-slagen, en mobilisatie, maar een doodge-
wonen brief te lezen uit een niet oorlog-
voerend, niet mobiliseerend land. En 
daarom wil ik nu niet langer wachten, 
met u een Amerikaansch praatje te houden. 

Toen ik acht maanden geleden Holland 
verliet, waren er twee dingen, die mij 
opvielen 

FEUILLETON. 

OM EEN KORT GELUK. 
Uit het Duitsch van 

IDA BOY-ED. 

(bIndruk verboden). 

3) 

De drie oude menschen, die haar 
met eene aandachtige opmerkzaamheid 
omringden, voor wie zij het vreugde-
brengende middelpunt van stil, bescheiden 

—teven was, wisten allen heel goed, hoe 
het met haar hart gesteld was. Want 
haar ,groote en vaste liefde hield zij niet 
voor hen verborgen, van wie zij over-
tuigd was, dat zij Met innige teederheid 
voor den geliefde .vereuld_waren. 

Waarschijnlijk verborg zij hare gene-
genheid ook niet voor hem-zelf. Zij dacht 
daarover niet na en bestudeerde noch 
bedwong zichzelve. 

Hare liefde. bloeide. Uit een lang ge-
sloten knop had zij zich eindelijk ont-
plooid. En zulk bloeien schittert en is 
zichtbaar... 

Mevrouw von Brokte was gelukkig 
met deze liefde. De ritmeester mompelde 
wat in zich zelven; hij meende, dat hij 

ten eerste: dat er bij onze landgenooten 
over het algemeen warme belangstelling 
bestaat voor Amerika en het leven en 
werken daar ; 
• ten tweede : dat de Hollandsche vrouw, 

en ik bedoel nu 'vooral de stadsdame, 
het leven als farmersvrouw in Amerika 
zeer aanlokkelijk toeschijnt en velen mee-
nen dat ze, als zich het geval voordeed, 
wel gaarne haar leven van stadsdame 
zouden willen ruilen voor het leven in de 
vrije natuur in het vrije Amenka. 

Het kan mij spijten dat ik toen niet 
alle vragen, die mij werden gesteld, heb.  
opgeschreven, en daarom begin ik in 
dezen eersten brief met een beroep te 
doen op mijn gewezen ‹stac_ken landge-
nooten en ik verzoek al ren die bepaalde 
vragen hebben over het werken dervrouwen 
in het Amerikaansche boerenleven, haar 
vragen te Zenden naar de redactie van 
dit blad. Dit toch zal voor u de brieven 

—belangrijker en interessanter maken en mij 
zelve het gevoel geven dat ik aan enkelen 
uwer iets breng dat. kan helpen of voor-
lichten. 

Verder zou ik, voor ik verder ga, nog 
op een ding den nadruk willen leggen, 
dat van toepassing is op al mijn boeven : 
laat niemand vergeten dat wat ik u vertel 
slechts betrekking , heeft op dat gedeelte 
van Amerika waar ik woon. . 

In Holland kent men alleen Amerika. 
Canada wordt wel wat apart beschouwd, 
maar verder is het „Amerika... Weinig 
worde er aan gedacht dat alleen- reeds 
Noord-Amerika grooter is dan Europa, 
en men er klimaatsverschillen vindt als 
die van het tropische Florida en het koude 
N. Canada. Mijn woonplaats is gelegen 
in de staat Virginie, een der twee Vir-
ginies, een staat, dié alleen reeds grooter 
is dan Nederland. Laat niemand dus bij de 
een of andere mededeeling denken: „Dat 
is onmogelijk, want die Amerikaan ver-
telde het zus. of zoo.- 
. Doch om nu ,op die vragen terug te 
komen. Eén vraag is er, die ik mij nog 

altijd recht had gehad op een groot lot 
uit de loterij en dat hij dus niet zoo 
bijzonder verrukt behoefde te zijn. En 
Lina, de oude juffrouw, nu ja. die door-
leefde weder eens haar eigen liefdes-
roman ; zij sprak meer dan anders van haar 
orneugetelijken geliefde, die voor Parijs 
gesneuveld was en dien zij trouw gebleven 
was tot op den huidigen dag. Zij voelde 
steeds een drang in zich om het goed 
uit te doen komen, dat zij ook eenmaal 
wel degelijk bemind en uitverkoren was 
geweest. 

Een ding-was zeker: Malene's waarde 
als mensch en Malene's fortuin werden 
het geluk der familie en veranderden een 
moeilijk leven in een aangenaam, ruimer 
en zonniger bestaan. 

Eduard scheen aarzelend voor zooveel 
geluk te staan. 

Maar dat was zoo zijn aard, zich 
langzaam bezinnen, moeielijk besluiten. 
Zijn vader.  zei ' telkens: „dat wete de 
Heer, waar die jongen al 'die zwaartil-
lendheid vandaan gehaald heeft." 

Zijne moeder, die nu aan den avond-
maaltijd zat. en het eten door de keel 
perste om haar man niet boos te maken, 
dacht er aan, hoe zij dikwijls, tegen zijn 
schouder geleund, had geweend.  

zeer goed herinner, want ze werd mij 
door zeer velen van mijne kennissen 
gedaan „Meet je nu nog leeren paard-
rijden?" 

Ik zelf heb er heusch nog even over 
gedacht, maar de tijd en gelegenheid ont-
braken en zoo kwam ik hierheen als 
farmersvrouw zonder te kunnen paard-
rijden/ ! 

Laat ik dadelijk bekennen, dat ik er 
nog weinig • ongemak van gehad heb. 

Doch juist deze vraag geeft mij met 
wonde andere de overtuiging, dar onze 
landgenooten en vooral lie vrouwen, die 
in de stad wonen, zich niet kunnen in-
denken hoe druk en zwaar het leven hier 
als boerin is. 

Zeker, er zijn wel eens Hollandsche 
farmersvrouwen die een enkel, enkel 
keertje een Zondagmorgen er af nemen 
om te rijden, maar dat zijn uitzonderingen. 
Daarbij is dan dat rijden, zeker in den 
beginne, geen onverdeeld genot. Want 
ge begrijpt, rijpaarden houdt een beginnend 
boer er niet op na. .'t Zijn dus alleen 
groote werkpaarden, die heel de week 
geloopen hebben voor ploeg of eg of 
wagen en van telgang, galoppeeren en 
draven niets weten. 

Wat vooral het leven van de Amen-
kamsche boerin zoo geheel anders maakt 
dan- dat van haar Hollandsche zusters 
is het feit, dat hier geen „boerenmeiden" 
zijn. Ook op de farm is, evenals in de 
Amerikaansche steden, de dienstbode een 
ongekende weelde. De geheele huishou-
ding komt op de boerin alleen neer. 

Nu is die huishouding in enkele opzich-
ten heel wat eenvoudiger dan een Hol-
landsch stadshuishouden. Stoelen met 
trijp, fluweel of moquet, mollige poufs 
en sofa's, dikke traploopers met koperen 
roeden zijn hier ongekende dingen. 

Het meubilair is hier meestal van glim-
, mond gevernist hout, de vloeren zijn 

meestal geheel onbedekt, een enkele maal 
worden ze gebeitst en legt men hier en 
daar een kleedje of matje. Zelfs zag ik 

„Eland, wanneer je die liefde niet 
beantwoordde, zou dat schande zijn. . . . 
Je ziet toch  

En hoe gesloten Eland ook was, 
eens had hij gezegd „Als zij maar. 
geen geld had...." 

„Mijn God, jongen, je weet toch,. 
dat je daar naar zien moet. En je hebt 
immers zelf meer dan eens gezegd 
het is wel noodzakelijk, dar ik eenrijk 
huwelijk doe'.  

...la. moeder, men moet wel rekénen. 
Maar juist dat Malene geld heeft en dat 
de zaken er zoo voorstaan...." 

En een anderen keer had hij verstrooid 
en aarzelend gezegd: „Ik heb altijd een 
gevoel, alsof zij te zelfstandig is; —
moeder, ik kan mij niet aan eene vrouw 
onderwerpen. .. 

„Zij? Zijl Och, Eland, dat lijkt maar 
zoo; vader- en moederloos — en jong 
vol gedachten over alles — en de nood-
zakelijkheid, veel am zichzelve over- 
gelaten te zijn . . . zij is zoo echt 
vrouwelijk, zij juist. Geloof mij toch.. .."  

..1k zal probeeren, mij alles eens helder 
voor te stellen — misschien dat ik dezen , 
herfst. . 

En hij «hoof zijne moeder zacht van 
zich, want hare tranen en haar aandringen  

verleden week bij een Amerikaanschen 
boer een gespijkerd kleed in de „parlour-, 
maar de Hollandsche zindelijkheid zal 
daarvan in dit land van „bugs'.  (wand-
luizen) wel afkeerig blijven. 

Het huis zelf is dus betrekkelijk ge-
makkelijk schoon te houden en met vegen, 
dweilen en stof afnemen komt men al een 
heel eind. 

Maar dan komt de verzorging voor 
"den inwendigen mensch. Hier geen bakker, 

melkboer__en _groenteboer die aan de bel 
trekt en uw levensmiddelen aan huis be-
zorgt. Ten eerste hebben de huizen hier 
nergens bellen of kloppers. Wie zich 
aanmeldt, stompt maar eens flink op de 
deur, de keukendeur bij voorkeur, want 
dat schijnt de in- en uitgang van een 
farmershuis te zijn, maar wat zwaarder 
weegt, al deze rondbrengers van degelijk-
sche behoeften zijn in het boerenleven 
onbekende grootheden. 

Wilt ge brood eten, welnu dan moet 
ge het zelf kneden (en dat is heusch 
geen gemakkelijk werkje) en bakken. • 

'Wilt ge melk drinken, dan moet ge 
uw eigen koe melken, of als uw farm 
nog geen koe rijk is, een kwartier of een 
half ' non !nopen naar de naastbijliggende 
boerderij om een kannetje melk. Wilt ge 
groenten eten. dan moet ge ze zelf 's-mor-
gens 'voor dag en dauw of 's-avonds, 
wanneer ge dikwijls moe zijt van uw 
werk, plukken, voor ge ze kunt gaan 
schoonmaken. 

„(5 maar dat is juist het heerlijke 
van het buitenleven hoor ik velen uwer 
zeggen] Zeker, dat is ook zoo en ik zelf 
zal . de laatste zijsi die mijn gemakkelijk 
leventjá van stadsdame terug zou willen 
hebben voor het veel zwaardere leven hier. 

Maar toch leek het mij noodig om 
vooral in dezen eersten brief u allen te 
wijzen op de moeiten en bezwaren, die 
het farmersleven meebrengt. Liefde voor 
het buitenleven en bUiten werken met al 
zijn voor- en nadeelen, een krachtig ge-
zond lichaam, sterke zenuwen en een 

ontstemden hem zeer. Hij vond de 
houding zijner moeder beneden die, 
welke hij van haar meende te mogen 
eischen. Zij bemerkte dat wel. Zij 
meende, dat hij van haar- eene vol-
maaktheid verwachtte, die zonen in hun 
idealisme wenschen kunnen. 

Maar, zooals vrouwen dat kunnen, 
klemde zij zich aan dat eenmaal gespro-

ken woord „herfst-  vast. En zij verbond, 
er een heel net van hopen en verlangen 
aan en weefde dat ook om hare huisge-
nooten heen; zij liet zich zinspelingen 
ontvallen en wist weldra heelemaal niet 
meer uit elkaar te houden, wat Eland 
eigenlijk wel gezegd had en wat hare 
eigene verbeelding haar ingegeven Wád. 
Haar wensch was znO vurig, haar geloof. 
dat de vervulling van dien wensch het 
geluk van haar zoon zou worden, mó 

sterk, dat zij die vervulling reeds als een • 
feit in de toekomst zag. En zoo stond 
het bij haar, haren man en bij diens 
zuster vast, dat Oord in den herfst. 
direct na de manoeuvres, thuiskomen zou 
om zich met Malene te verloven. 

Malene hoorde er natuurlijk niet open-
lijk over spreken; zelfs geen zinspeling 
er op. En toch wist zij, dat in den herfst 
het geluk komen 'moest. Dal weten wou 
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des geboorten van ons Heere Jesus Chris-
tus bloeit, zoo wanneer de winter niet 
te streng of te coudt is.-  Het Weih-
nachtsrose, Christblume, Christruslein of 
Weihnachtsblume der Duitschers, het Rose 
de Noel der Franschen. het Chfistmas 
Rose der Engelschen wijst er eveneens 
op, dat de plant een, echte winterbloei-

;ster is. De Latijnsche naam „Helleborus-
stamt ') waarschijnlijk af van het Griek7  
scha eiloot dringen of halem: doodma-
ken, en hop : spijs, dus spijsdringer, in 
de befeekents, dat de plant als spijsuit-
drijver of purgeermiddel kan dienen. 

Wilt ge weten, hoe de Kerstroos 
ontstaan is? 'De winter beklaagde zich 
eens hij de zon, dat zij hem alle bloe-
men onthield. De zon antwoordde hierop, 
dat • de winter daarvan zelf de schuld 
was,. daar hij haar nauwelijks acht uren 
daags tijd gunde om met haar stralen 
de. aarde te verwarmen. Doch plotseling 
bedenkt zij zich ; het is' vandaag Kerst-

_ mis, mag zij nu brommen? Neen! zegt 
een oude Duitsche sage, want 

Hasz und Grolle gehort der Nacht ! 
leb bin am Christtag link erwacht, 
Ich trag ein Her? volt hieb und Dank 
Die weite Himmelsbahn entlang 
Und mochte Fried und Freundlichkeit 
Ausgieszen heut aonenweit. 
Datum verzeih ich auch dir gern 
Halt auf, hier int ein Blurnenstern ; 
Bewahre min das Kindlein fein 
Christroslein solt sein Name sein! 
Und auf die Fir von Schnee und Eis 
Sank eine Blume lilienweisz, 
Wie Sternenhimmel strahlt ihr Glanz 
Tief im smaragdnen Blátterkranz 

De Kerstroos is de eenige bloem, die 
als vertegenwoordigster harer voor volst 
en sneeuw gevluchte zusters het Kerst-
kindje bij zijn jaarlijkschen terugkeer 
begroet: 

Fint nun die har Chrismacht auf 
[die Erde, 

So wie ein lichter Stern vom Hi
l
m

t
el 

tfa 
  

Verkleidet zich in menschliche Gebárde 
Die ew'ge Lieb, der Herrscher aller 

[Welt 
Dann rust den Kelch du selig von 

[einander 
Und bláhst wie frisch gefállner Schnee 

[so weisz, 
Im Feld ein Engel, ein von Gott 

[gesandter, 
Und in der Krippe blfahet Davids 

[Reis. 

Het kan geen verwondering wekken, 
dat deze plant, de eenige, die in Kerst-
tijd haar bloemen ontplooit, zelf als heilig 
werd beschouwd. Er moesten natuurlijk 
ook geheime krachten in haar schuilen. 
En zoo geloofde men dan, dat zij den-
gene, die haar altijd bij zich droeg, een 

t) Volgens Honkdi „Flor. van Nederland". 
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onverstoorbaar goed humeur zijn nodig 
om waarlijk k genieten van het leven als.  

farmersvrouw in Amerika. Vooral de eerste 

maanden wordt. er  veel gevergd van uw 
aanpassingsvermogen, moet ge loeren met . 

een vroolijk geziéht en opgeruimd gemoed 
u te schikken in de meest ongerieflijke 

omstandigheden. 
Wat zoudt ge -zeggen van een geim-

proviseerd kookfornuis, een gat in den grond 
waarop uw potje staat. te koken in rook 

en smook? De eerste weken is een om-
gekeerde kist uw tafel, kleinere kisten 
zijn de stoelen. Zoolang uw huis nog 

niet gebouwd of bewoonbaar is, slaapt 

ge in een schuurtje, dat soms juist de 

grootte van uw bed heeft, en dat nog 
meer toegankelijk is voor wind en regen 
dan de Haagsche revolutie-bouwhuizen 

eens waren. 
Wilt ge water hebben, dan moet ge 

het pompen, ophalen uit een diepe wel-

put of scheppen uit een beek of bron. 

die dikwijls eenige minuten ver ligt. 
Wilt ge uw vuurtje stoken, dan moet 

ge zelf kleine houtjes en spaanders gaan 
zoeken en uw houtjes zagen. 

Nogmaals: ik schrijf u dit alles niet 

om u af te schrikken. Het Amerikaansche 

farmersleven in een mooie, gezonde streek 
is waarlijk een leven z66 vrij. zoo vol 
afwisseling, zen!' vol natuurgenot als ge 
moeilijk een werkkring in Holland denken 
kunt. Maar wanneer ge nog veel geeft 
om mooie toiletten, winkelen in de stade-
wanneer ge de echte stadsgenietingen als 
noode te ontberen factoren voor uw levens-
geluk beschouwt, denk dan nooit dat ge 

het heerlijk zoudt vinden om naar Amerika 
te gaan „farmen''. 

En hiermee wil' ik voor ditmaal be-

sluiten. Een volgend keer hoop ik u iets 
te vertellen van drie herfstfeestdagen, 
Hollowe'n,ThankagivingsdayenChristmas, 
zooals die hier bjj de boeren gevierd 
worden. 

W. J. C.—S. 
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tot haar gekomen —men kon niet zeggen 
hoe. Uit het lachen van de moeder wel-
licht en uit den glans harer oogen. 

Het was of de boomen het mischten 
in den wind, of de bloemen het adem-
den in hun geur, of de sterren het 
's-avonds aan den hemel schreven, het 
verkondigden 't geluk komt! 

En Malene kon soms plotseling bleek 
worden, wanneer zij zich tijdens het 
verterend wachten bewust werd dat het 
geluk komen zou. 

Zij waren allen in spanning; hun zoo 
geïsoleerd, met nauwe grenzen omtrokken 
leven zonder emoties kreeg in zijn stilte 
iets betooverends. De overgang naar een 
wereld vol schittering en glans was be-
gonnen, meende zij . .. Weldra zou het 
tooverwoord gesproken worden, dat ver- 
lossing brengen zou . . Er was vier 
weken geleden een kort briefje van Elard 

• gekomen. Het meldde slechts, dat hij 
tot zijn leedwezen verhinderd was, direct 
na de *manoeuvres, gelijk hij zich voor-
gesteld had, voor een week of drie naar 
Wernsdorf te komen. 

Dat stond op het eerste zijdje van 
den brief. De andere drie waren ... 

, blanco. 
• Hoe verschrikkelijk en bedwregelijk kun- 

De Kerstroos. 
Niet alleen niet het soppige groen van 

dennen, sparren en pijnboomen, van hulst, 
taxus en jeneverbes bekoort moeder 
Natuur in Kersttijd onze °ogen', ook met 
heerlijk frissche bloemen maakt Flora in 
deze donkere dagen haar opwachting. In 
het kale woud • steekt de eenzame 
Winterakoniet haar gele kopje')' uit de 
mospollen omhoog. Wopderlijke geschie-
denissen weet zij te vertellen van den 
wreeden man. die haar goede moeder 
heeft verdreven, van haar vreesachtige 

zusters, die alle voor den toom ton den 
hardvochtige op de vlucht zijn gegaan —

behalve ééne, die hulp zocht bij mede-
lijdende menschen en daar gaarne werd 
opgenomen: de Kerstroos. Tot dank 
daarvoor opent deze, wanneer in de kamer 
groot en kleinsich rondom den stralender 

Kerstboom vereenigt, haar dikwijIssneenw-
blanke bloemen. 

Midden in den barren winter dus, 

wanneer al de duizenden bloemen en 

bloempjes in den warmen schoot der aarde 
van een nieuwe lente droornen, opent dit 
bescheiden plantje zijn zeeren kelk. 

In zachte, 'jaren zendt de Kerstroos 

reeds in October haar stevige bloemsten-
gels omhoog, om dan in den winter, zich 

niet bekommerend om vorst en koude, 

ijs ei sneeuw, bloém na bloem te ont-
plooien. 
• Haar witte, vaak lichtelijk rood getipte 
bloemen met de gele meeldraden vertoonen 
groote overeenkomst met onze Hondsroos 

en haar bloeien in de sneeuw heeft onge-

twijfeld aanleiding gegeven tot de talrijke 
vertelsels betreffende rozen. die midden in 

den winter op Mrt.-wig' veld of in het 
woud bloeiende zijn aangetroffen. 

Het eigenlijke vaderland der Kerst-
roos — ook wel Wrangwortel of Nies-
kruid genaamd — zijn de schaduwrijke 
bergwouden van Zuid-Duitschland en de 
Alpen, doch uit de tuinen waar ze werd 

gekweekt, vond ze ook in Noordelijke 
streken haar weg tot de vrije natuur. 

De korte, dikke wortelstokken worden 
in de veeartsenijkunde gebruikt om wran-
gen (etterdrachten) bij het•vee te genezen, 
waarvan de naam Wrangwortel afkomstig 
is; de naam Nieskruid staat in verband 
met de eigenschap, dat de tot poeder 
gewreven wortelstok een hevig niezen 
veroorzaakt, wanneer het met 't slijmvlies 
in den neus in aanraking komt. 

De naam Kerstroos vindt zijn verklaring 
daarin, dat de plant heel dikwijls reeds 

omstreeks Kerstmis bloeit. De plant was 
eeuwen geleden bekend en dat haar 
bloeien in den wintertijd ook vroeger de 
aandacht trok, blijkt wel uit het feit, dat 
in het beroemde Cruytboek van Dodo-
naeus melding van haar wordt gemaakt 
onder den naam van ,het Heylich Kerst-
cruyt-; de schrijver zegt, dat zij zoo 
genoemd wordt „alleen omdatted omtrent 
den heyligen Kerstdagh, of t den dagh 

fn het Weaterkwartier ,tin Groningen wordt de 
plant „Eidooiere" genoemd. 

ring en haar leedwezen over Elards kort 
bericht en over de woede van diens vader. 
Zij stond er op. de reden te weten. Moest . 
men bij Elard Met aan de mogelijkheid 
denken, dat hij een ziekte of een tegen-
slag verzweeg? 0, moeder herinnerde 
het zich nog zoo goed, hoe zij in angst 
gezeten had, toen hij vroeger ook eens 
in lang niet geschreven had en het later 
uitgekomen was, dat hij zijn arm gebroken 
had en dat Met had willen laten weten, 
voordat de genezing zoo goed als volkomen 
was geweest. En hij moest ook niet denken 
dat zij vergeten was hoe hij indertijd die 
fatale geschiedenis met zijn kapitein ver-
zwegen had tot alle kwade gevolgen afge-
wendwaren en hij eervol overgeplaatst was, 
terwijl zijn kapitein ontslag moest nemen. 

In den loop, der acht zijdjes werd de 
fantasie der moeder al somberder en som-
berder. Als Elard ook maar een greintje 
begreep van de angst, die het moederhan 
beklemde, schreef zij, dan moest hij 
onmiddellijk antwoorden: hij moest mede-
lijden met haar hebben en mocht haar 
geen minuut langer in die doodende 
onzekerheid laten. 'Zij vertrouwde, dat 
hij volkomen oprecht tegenover haar zou 
wezen in het uiteenzetten zijner beweeg-
redenen om niet te komen ....  

lang leven verzekerde. Zij bezwoer geesten 
en beschermde verloofden tegen elk ge-
vaar. Zelfs was zij een middel tegen 
de. pest. 

Ook bij de Grieken en Ronieinen stond 
de plant als geneesmiddel in hoog aan-
zien. Dezen gebruikten een Oostersche 
soort (Helleborus • orientalis) als middel 
tegen krankzinnigheid. Men mengde de 
plant in het voedsel van kraákzinnigen 
of liet hen melk drinken van geiten, die .-
met de plant gevoederd waren. Het was 
hun eveneens bekend. dat het aap van 
de plant purgeerend werkt, De Ouden 
zaaiden daarom eenhandvol Helleborus-
zaden op hun wijnbergen, opdat de wijn 
de spijsvertering zou bevorderen. De 
Galliërs bestreken met het sap van den 
Nieswortel hun pijlen; zij meenden het 
vleesch der gedoode dieren hierdoor sma-
kelijker te maken, doch zij waren hierbij 
zoo voorzichtig, de wonden uit te snijden. 
Deze voorzichtigheid was niet geheel 
misplaatst, daar het sap van Helleborus 
gevaar van vergiftiging kan opleveren. 

Niettegenstaande deze slechte eigen-
schap in de Nieswortel toch door een 
sfeer van poëzie omgeven. Zij is met 
haar blanke bloemen het mooiste sieraad 
van den tuin in wintertijd en daar zij niet 
uitsluitend in de Kerstdagen, doch gedu-
rende de geheele periode, dat alle plant-
aardig leven schijnt afgestorven, haar mere 
kelken ontplooit. geeft zij ons de blijde 
zekerheid, dat na de strenge heerschappij 
van den winter weer een nieuwe lente 
in het land zal komen. 

L. F. H. 

Voor Moeders. 
Als de kinderen naar bed zijn, en de 

avond met zijn rust komt voor Moeder, 
dan neemt ze haar handwerk, zet zich 
neer en overdenkt den dag. En telkens 
zal ze met een blijden glimlach, of met 
een bezorgd gelaat, Vader iets vertellen 
van den doorleefden dag — hoe lief Zus 
is geweest en dat 't met Broer oppassen 
wordt zocin bengel ! En Baby, hoe bij 
de hand, hoe wakker! 

Moeder gaat ook zichzelf na, en criti-
seert haar gedrag ten opzichte van de 
kinderen. — Vanmiddag was Broer heel 
stout, op 't brutale af, en Baby moest 
ook eens hard toegesproken worden. — • 
Nu, - ze hebben dan ook allebei gehad, 
ot verdriet van Zus, — Maar — maar — 
.ou Moeder 't heusch wel z66 erg ge-
ronden hebben, als ze niet zelf gépák-
,celd was door 't lang uitblijven van de 
tantes, • wie ze wachtte met de sierlijk 
en 'feestelijk gedekte koffietafel?  Z66 
Mout was Broer toch eigenlijk roet, en 
Baby was bepaald geschrokken van de 
ongewone manier van toespreken. — Ja, 
ja, Moeder weet heel goed, dat er aan 
haarzelf heel wat ontbreekt. — En ze 
peinst en piekert, maakt plannen, vormt 
nieuwe voornemens — kinderen opvoeden 
is zichzelf zeer streng opvoeden in de 
allereerste plaats. 

En op dezen brief was tot nu toe taal 
noch teeken ten antwoord ontvangen. 

Maar zij hadden een gerucht vernomen. 
Eigenlijk alleen de ritmeester slechts — 

heel vaag — zoo'n los daarheen gewoipen 
woordje maar. En in de afzondering van 
de echtelijke slaapkamer, ver van Lina's 

nienwsgierigheid en beschut tegen haat 

zedepreken (zij had het altijd over de 

strenge zedelijkheid van haar vroegenen 
- verloofde, welke zedelijkheid niemand 

meer controleeren kon, omdat hij reeds 
40 jaar dood was), ver ook van de ernstige 

oogen en het bleeke gezicht van Malene, 
had hij zijne ongerustheid aan zijne vrouw 
verteld. 

De ritmeester had het gerucht van kanon 
von Lapgemak, die het hem met een 
voorzichtig, zoo niet tevreden lachje ver-
teld had . • .. 

Natuurlijk von Lapgemak I bromde de 
ritmeester. 

Ieder mensch heeft in zijne omgeving 
iets hinderlijk.. Meestal is dat een andere 
mensch. die als sprekend voorbeeld van 

een aangenaam levén dienstdoet, als men 
. zelf juist de meeste moeite heeft om het 
hoofd boven water tehouden, of als men 
zijn eigen leven door zijn opbruisend 
temperament bedorven heeft. 

nen ledige bladzijden van een velletje 
postpapier toch werken. Zij spreken. Zij 
scheppen veronderstellingen; zij openen 
deuren. die naar allerlei wegen in het 
duistere leiden, naar vreeselijke, zij het 
ook slechts ingebeelde misschien... 

Men was wel is waar aan karigheid 
van Elard gewoon, wat het schrijven 
betrof, maar ditmaal viel zijne kortheid 
hard en zijne mededeeling werkte als 
een donderslag. Had hij dan toch maar 
geschreven, waarom hij niet kwam! Be-
weegredenen zijn voor hongerende zielen 
als bioddkruimels, en broodkruimels zijn 
toch altijd nog beter dan niets als men 
honger heeft. Vrouwen vooral willen en 
moeten de redenen weten zich zonder 
vragen bij het besluit van een man neder 
te leggen — ook als zij weten, dat hit 
na wikken en wegen genomen ia — dit 
is vrouwen te machtig. Eh vooral een 
moeder! In den verborgen ondergrond van 

_een moederhart blijft toch altijd een tikje 
autoriteitsgevoel hangen. dat bij een 
enkele gelegenheid zich wel eens wil 
doen 'gevoelen, ook zelfs tegenover een 
zelfstandigen zoon 

En zoo ging dan de moeder voor haar 
schrijftafel zitten en vulde acht kantjes 

• met de uiteenzetting van hare venvoiscle- 



SCHMIDT & VAN VIANEN 
(voorheen werkzaam bij Schmidt v. d. Meer, Molenstraat 16) 

Telepk. 8004. - Scheveningache Veer 11. -- den Haag 

DAMES-HANDWERKEN. 

Speciale Inrichting voor het taakenen van - 

IV ADEM EN MONOGRAMMEN. 

Zaal Dierentuin, 

MAANDAG 28 Dec., te 2' , nar. 

Scheveningsphe Muziekschool, 
DIRECTRICE 

JOSEPHINE WINTER. 

Van een Kerstavond 
' Kinder.Operelre 0 4 bedrijven door 

WILHELMINA WINTER.  

In het Iste bedrijf Gswals. 

In het 4de bedrijf Dans der 
Gietla's. 

In het 2de bedrijf fraai verlichte 
Kerstboom. 

De opbrengst zal strekken om 
aan een 500-tar arme school-
kinderen een genoegelgken mid-
dag te .verschaffen. 

Het Concert-Bureau DE HA AN 
.0 Co. Papestrssf 10a, heeft zich 
belangeloos met de adm. belast. 

Kaarten á f I.— f 0.75, t 0.50 
te verkrijgen aan de Schevening-
eche Meeieksehdol, Pr. Willem- 
straat 26 en aan het Concert-

- Bureau, Papestr. 10a. Tel. 54661. 

Kou. Ver. Het Ned, Toneel 
Vrijdagmiddag '25 Dec., 2 u. 

lie Kerstdag) 
in den 

Koninklijken Schouwburg 

De Controleur con de Slaapwagon 
Blijspel in 3 bede. van A Bisson. 

Vrijdagavond 25 Dec. 8 u. 
No. 23 v. h. AhL 

HET OFFERLAM 
Klucht in 3 nadi. van Oscar 

Walther en Leo Stein. 

Zondagmiddag 27 Dec 2u. 

HET OFFERLAM. 
Matinee-prijzen. 

Plaatsbespreking
,,
dagelijks van 

.,,r 

„Neerlands Koopkracht" 
Bureaux: Laan van Meerderreert 30. 

Vreemd genoeg is het een man, die 
in Ladies Home Journal de avond-over-
denkingen van een ernstige moeder weer-
geeft — de Amerikaansche schrijver Frank 
Crane 

Ze slapen, mijn God. Eik ik ben ver-
moeid en ik heb behoefte een half uur 
met U door te brengen. Zooals een 
werkman, die overdekt met stof en zweet 
van zijn werk huiswaarts keert en naar 
een reinigende ondeídompeling in de zee 
verlangt, zoo verlang ik er naar, mijn 
ziel te baden in de oneindigheid. Laat 
mijn verhit hart de • koelte Uwer rust 
ondervinden, mijn vertroebeld brein zich 
verliezen in de klaarte Uwer wijsheid, 
mijn gekneusde liefde zich laven aan Uw 
liefde, zoo zeker, zoo kalm, ho. onuit-
puttelijk. 

God — ik zou het niet langer kannen 
uithouden Moeder te zijn, zoo ik wist, 
dak • ik eens, voor al mijn fouten, ter 
verantwoording zou worden geroepen. Ik 
zou U nooit duiven zoeken, als ik niet 
wist, dat Ge vergevingsgezind zijt, en, 
als ik, verblind van liefde. Maar omdat 
mijn eigen kinderen nooit tot me komen, 
of mijn hart springt ze tegemoet, zoo heb 
ik geleerd stoutmoedig te gaan tot mijn 
Vader, die in de Hemelen is. 

Ik maak niets dan fouten. Mijn liefde 
bedriegt mijn wijsheid, mijn zorg veroor-
zaakt last, en mijn neiging om het doel-
matige te zoeken doet me de waarheid 
soms voorbijzien. Men moet groot en 
goed zijn om Moeder te kunnen wezen. 
Slechts wie in wijsheid God zelf nabij-
komt, is er toe in staat. Maar ik heb 
ze zoo lief, mijn God — en met deze 
liefde durf ik op te gaan tot Uw troon. 

Leer me Uw eigen wonderlijke wegen 
tot hun hart; leer me te wachten, te 
lijden. 

Ik weet, dat 't nutteloos is, ze iets 

voor te spelen. Ik weet, dat hun oogjes 
scherp zien, dat ze me tot in de ziel ' 
schouwen, en dat ze me nadoen. Maar 
me daarom goed, goed tot in de verste 
schuilhoeken van mijn wezen, goed tot 
in al mijn wenschen en verlangens. 

Maak mij geheel zeni, als ik hen zou 
wenschen sterk en waar en grootmoedig. 

Red me, uit de bekommernissen om 
het kleine. Geef me een breeden kijk, 
een open blik, dat ik mag oordeelen over 
het wezenlijke en het niet-wezenlijke. 

Laat ik een ware moeder voor mijn 
kinderen zijn, laat ik hun ziel en hun 
verbeelding beschutten en doen groeien, 
laat ik hen helpen hun droomen te 
spinnen, evenzeer als ik hun lichamen 
verzorg. 

Laat ik wijsheid putten in»un eigen, 
--zieltjes, laat ik het geheim van mijn 

vertrouwen in U lemen uit hun vertrouwen 
in mij. 

En bescherm hen voor alle kwaad, en 
laat hen sterk en onbedorven opgroeien. 

En laten ze me altijd blijven lief-
hebben! Amen! 

MATER CONATA. 

De doorn in den levenstuin van den 
ritmeester von Brohla — ach, het was zoon 
klein en armzalig tuintje was Alfred, 
vrijheer von Langemak van Bottenberg. 

Voor een klein man is een groote buur 
nooit heel aangenaam. En vooral niet, 
als, gelijk hier het geval was, in de op-
en neergaande schalen van het noodlot 
de familie van den eene eens ver beneden 
die Van den andere gezeten hadden. Daar 
de oud-adellijke von Brohla's reeds voor-
name menschen waren, toen Langemaks 
grootvader nog verlangend naar wat wind 
voor zijn korenmolen uitzag, en omdat 
de von Brohla's er financieel niet op 
vooruit gegaan waren, terwijl de Lange-
maks steeds rijker en rijker werden, zagen 
de beide oude heeren natuurlijk elkander 
met niet al te 'vriendelijke Gogen aan, al 
lieten zij dat ook openlijk niet zoo zeer 
bemerken. 

- De Langemaks waren gelukskindeza 
wat men nu pas weer gezien had bij de 
traceering van den lokaalspoorweg, ter-
wijl von Brohla zichzelven onder de 
pechvogels rangschikte. Misschien namen 
de Langemaks alles wat kalmer op; de 
betere levensomstandigheden voor het 

. uiterlijke zijn dikwijls maar een kwestie 
vin menperament en een gevolg van de  

Een verschrikkedijke advertentie. 

Stel u genist, .géén pornografie. Maar 
iets hartverscheurends, iets voor een 
vrouw om zich de lippen aan. bloed te 
bijten bij de gedachten, die deze adver-
tentie oproept. 

Misschien-hebt ge wel eens geboord van 
de Thalysia-Umatandskleider. Dat zijn 
een reeks van modellen Voor onder- en 
bovengoed, die geschikt _ zijn voor de 
zwarigershapsmaanden.leestal niet veel 
zaaks --..onze verbeterde Vrouwenklee-
ding geeft al die modellen even goed en 
met veel minder omslag en ophef. Duitsche 
modebladen hebben geregeld advertenties 
van die kleeding geillustreerd met afbeel-
dingen en gevende allerlei beloften van 
„het onzichtbaar houden tot op den 
laatsten dag". Enfin! 

Maar nu is daar de Oorlog — en heeft 
invloed op alles. Thalysia is zeker bang, 
dat de vrouwen nu te zuinig zullen worden 
en liever haar oude kleeren zullen ver-
wijden. En nu worden de voordeelen der 
Thalysia-kleeding nog eens extra in het 
licht gesteld, en ingeleid met deze vreese-
lijke woorden „Meer dan ooit is het 
zaak, dat de jonge vrouw, die moeder 
moet worden, zichzelf en haar kind ont- 
ziet . „taant uit haar bloed moeten 
nieuwe vrijheidsstrijders geboren (oorden". 

C. W. WARNAR - BONTWERKE 
VEENESTRAA r 35 • TEL. HAAG 54 50 
Ade. 

Steun-Tentoonstelling 
van Schilderijen en Aquarellen, 

vervaardigd door artisten, welke 
geen lid zijn van een Haagsch 

schilderkundig genootschap 

Zooals bekend is, mochten de ten-
toonstellingen der werken van schilders, 
welke lid zijn van schilderkundige ge-
nootschappen, zoowel hier ter stede als 
te Amsterdam, veel belangstelling van 
de kunstliefhebbers ondervinden, welke 
belangstelling zich uitte in een zeer he 
langrijk getal aanhopen der tentoon-
gestelde werken. 

Waar blijkbaar zoowel de gestelde 
maximum-prijzen, als de wensch om de 
artisten te steunen, tot dat succes mee-
werkten, meende de heer D. J. v. d. Wilk 
goed te doen door het initiatief te nemen 
tot het houden van een tentoonstelling 
van werken van Haagsche schilders en 
schilderessen, die geen lid zijn van een 

kunst om zichzelven te kunnen bedwin-
gen, zoo redeneerde von Brohla . . . . 

Vroeger leefden de von Brohla's en 
de Langemaks, zonder juist vijanden van 
elkaar te zijn, toch wel eenigzins op 
gespannen voet met elkaar, wat voor den 
ouden heer Langemak een soort genoe-
gen was en wat den ouden van Brohla 
steeds aangedaan had als eene vergoeding 
voor het gemis van andere geestelijke 
aandoeningen op het platteland. 

Thans zat de oude Langemak, die de 
zeventig naderde, verlamd op zijn stoel 
en zijn zoon was de heer van het kas- 
teel Bottenberg. 

„De oude Langemak," zei de ritmees-
ter vaak, „ging nog al, maar . . . 

Waarop mevrouw kalmeerend • vroeg :  
„Wat heb je toch eigenlijk tegen den 
zoon? Hij is toch een flink en voorko-
mend man." 

Maar yan het oogenblik af, dat Lina, 
wier fantasie steeds, maar een zelfde 
richting uitging, hare schoonzuster gezegd 
had „ik geloof, dat Langemak zich voor 
%tient interesseert," was ook in mevrouw 
von Brohli's hart ontstemming tegen 
Alfred Langemak junior gerezen. 

(Wordt tmnatird).  

schilderkundig genootschap hier ter stede, 
ten einde ook deze artiesten in de ge-
legenheid te stellen, in verband met deze 
kommervolle tijden, hun werk tegen matige 
prijzen in het bezit van kunstliefhebbers 
te brengen. 

Wij hopen en vertrouwen, dat, hij zich 
hierin niet vergist moge hebben. De 
Kerstdagen bieden gelegenheid tot druk 
bezoek en naar wij vernemen is er heel 
wat kunst bijeengebracht, dat thans- door 
de uiterst matig gestelde prijzen onder 
veler bereik valt. 

Wij twijfelen er niet aan, of zoowel 
de inzendende schilderessen en schilders 
als de kunstlievende bez.nelrers zullen - 
over deze expositie in de „Kunstzaal 
Pictura” , Noordeinde 144, tevreden zijn. 

Gulden Woorden. 
Hier volgen nog enkele citaten uit de 

geschriften van Florence Nightingale, de 
groote strijdster voor de opheffing van den 
verpleegstersstand in 't bijzonder en voor 
die van de vrouw. in 't algemeen. 

„De ziekenverpleging te willen beoe-
fenen bij wijze van liefhebberij, is de 
ziekenverpleging niet wezenlijk dienen. 
Het loon maakt den kunstenaar niet, 
maar de kunstenaar heeft recht op loon." 

„Houdt de eer van, Uw vak hoog. 
Laat Uw banier ongerept blijven, de 
koninklijke -hamer der krankenverzorging. 
De oude Romeinen waren in menig op-
zicht onze meerderen, maar ontferming 
over zieken en zwakken was hun vreemd. 
Die is eerst gekorikn met het Christen-
dom._ Christus zelf is de grondlegger van 
ons vak..." 

„De kunst om gezond te zijn, om 
gezond te houden, moest iedere moeder, 
ieder meisje, iedere werkgeefster, iedere 
onderwijzeres, in één woord, iedere vrouw 
verstaan. Maar men denkt, dat het wel 
van zelf komt, bij instinct, net als bij 
de vogels. 

En toch, op de ...vrouw rust de zorg 
voor de nationale gezondheid in zooverre 
die afhankelijk is van het gezin. Laat 
ons hopen, dat de dag eens zal komen, 
waarin iedere moeder een gezondheids- 
verzorgster zal zijn." S. L.—R. 

Wolgebrek. 

Zóóver is het in Duitschland al ge-
komen, dat de vrouwen elkaar gaan voor-
lichten, hoe ze de wol zouden kunnen 
vervangen. In een modeblad raadt iemand 
aan, zijden kleedingstukken in reepen van 
I c.M. breedte te knippen, die aaneen  

Voor hel Steuncomité Den Haag. 
Gebouw voor K. en W. 

Dinsdag 29 Dec. 

MATINEE. 
LOUISE DEN HOLLANDER 
mor kinderen en kindervrienden 

met hare Dalcroze-leerlingen 
en leerlingetjes en met wel-
willende medewerking van 
Oermine den Hollander, piano. 
De Kabouters, zangspel met 
kabouterdans, Grootmoeder 
vertelt van vroeger dagen, 
Rhythmische Dansen, Spel-
letjes. 
Prijzen: J I.—,f 0.60,f 0.40. 
Kinderen /0.50,110.30,1.0.20. 

Kaarten en plaatsbespreking 
aan hut Gebouw. 
Maandag 28 Dec. 0.30-5 uur. 
Dinsdag 29 Dee.9.30 12 , 

Int. Cone. Theat.-Bureau 
OE HAAN & CO. 

Papeetrut INL Telel. 53113 

Zaai LH I Igen) ia. 
Zondag 27 December 

Woensdag 30 December 
2% aar 

2 Buitengewone 
Kinder-Matinée's 

door Mevr. 
ANNA WENSMA-KLAASAM1. 

Ence-me Atractie. 

GIME EI 1111 
ECHO 1111. 

Geheel Meurt Programma 

Prijzen der pluim 
Zaal I 078 naicon 10.50. 

Plaatabesprek. dagelijks 
aan 

te naaien, ze op te rollen tot men een 
reuzenkluwen heeft, en met die reepen 
te gaan breien op grove houten pennen. 
De uitvindster zegt, dat de aldus ver-
vaardigde sjaals, lijfgordels en borstver-
warmers er best uitzien. 

Uitvindster --schreven we daar. Toch 
bracht ze slechts iets in onze herinne-
ring. Wij weten immers al rang, dat 
men van de zelfkanten van 'flanel heel 
aardige warme dingen kan breien? 

BERICHTEN. 

Van de- Stoomververij- en. Cheniische - 
-Xiltasscherij De Regenboog te Tilburg 
(hoofdfiliaal voor den Haag: Heulstraat 
25) ontvingen wij een bijzonder pakken-
den kalender voor het jaar 1915. Het 
schild vertoont de reproductie van eene 
schilderij La Robe nettoyée á sec. 

Men verzoekt ons alsnog te vermelden, 
dat het strijkje in de Concert-thee salon 
op de bovenzaal van het café-restaurant 
„De Gouden Kroon", Frederik Hendrik-
laan 119, staat onder leiding van den 
Heer W. Brons. te 's-Gravenpage. 

Zondag 27 en Woensdag 30 Decem-
ber -kunnen de kleinen (en ook hunne 
begeleiders) zich weer amuseeren bij Mevr. 
Anna Wensma—Kjaassen, die dan in 
Diligentia optreedt in Grootmoeder en 
haar reuzenaap Bobo. 

De Familie-Bioscoop heeft v;"Z‘  de 
feestdagen, gelijk uit eene annonce in dit 
blad blijkt, een extra programma vast-
gesteld, dat zeker vele filmliefhebbers tot 
zich zal, trekken door zijn uitgebreidheid 
en zijn rijke afwisseling. Ook de jeugd is 
bij de samenstelling van het Kerst-pro-
gramma weer goed bedacht. De lotgevallen 
van Baron von Munchhausen zullen hun 
uitwerking op de lachspieren stellig niet 
missen en dat het Kerstmannetje in eigen 
persoon op de matinée's versnaperingen 
komt uitdeelen, zal een attractie te meer zijn. 

Wie mede wil werken om aan een 
' 500-tal arme kinderen een genoegelijken 

middag te verschaffen, vindt daartoe ge-
', legenheid door voor f I.—, f 0.75 of 

,,f 0.50 een kaart te nemen voor de uit-
voering op Maandag 28 dezer van de 
orderoperette Van een Kerstavond, door 
e Scheveningsche Muziekschool onder 
irecue van Josephine Winter te geven 

' de zaal van den Dierentuin. Men leze 

de desbetreffende annonce in dit blad. 

A DV ER TEINT I E'N. 



Concedilinde M. J. de Raag 
Gebouw v. K. en W. 
HET FtOTTERDAMSCH 
TOONEELGEZELSCHAP 

IN, P D ti MEDEN. 
Zondag 3 Januari 1915 

mor 

UIT DEN MIST 
IN DEN MIST 

Went l0 jx,14. van 
C. 

gevolgd door 

De Bruiloft van 
Kloris en Roosje 
NIEl
SCH

kIkArgr. 
spreken 

va
d
n
e.

A. 
r. 

Meer. Marie V
dm Hmr 

.1.1,I.E:Icrez/12 

F1ETERNEL en THOMILSItAER 
Plutskespreklog raad Zitter- 

deg Januari 930 am 
Diploma's Wet geldig. 

Caeadlireelle M. J. de Maa 
ZAAL DILIGENTIA. 

TOON
HETR

EELGE
RD H ABISCOTTE 
ZE LSUL4P 

Dar. P. D. ti. EIJSDEN 
Zondagmiddag 3 Jan. 1915 

te uwe 

De Kleine Lord. 
Opbieden vee de dames Mark-

Bieden Vlok Mik Tartend- 
maa. Waldeik en de 
heer. bib Tarte.. elet 
Ver...den 54tedvidd

j 
 ene. 

Prijzen : Zaal: Ellideree f 
• Geleiden 11.50 

Balein: Klederen 10.15 
Geleiders 1 1.—

Pluteliesprellitig dagelijks esz 

Diploma, niet geldig, 

Coneert-lbralie M. J. klaag 
K. Z. B. G. Dierentuin 
HET ROTTERDAINSCH 
TOONEELGEZELSCHAP 

Dik P D. v. ELISDEN 
Woensdag 30 Dec. 

N oor 
Nlenwe &mees Kloet 

EVA STAAKT 
Peijsetii Zaal I f 1.50; Zaal B
I 1.-- Ba/los 10.75- LEDEN 
Zaal 1015, Bele. Ik 50, ver-
hoogd wel 5 kek artearsrend 
Plaat.hespeektag reed Brr.-
eeg Oe ~rouw vaa 10-3 om 

Cao:Minde M. J. ie lam 
Daalden.. 02 - Tel. Haag 20 

.10ek 19051 
Gebouw v. K. en W. 

Tweede Kerstdag 
ome 

Heette Sta rekel optredee ven 

De Wognummers 
Prijzen der vlaneen. f 1.25, 

Piet 5 pek apharsvectdett. 

r"'ne"erdelag130 
mtH Eem 

, • 
laskotaa'avief-IndilD 

Bencerl-Bireclle M J. de Ilan 
Gebouw v, K. en W. 

HET ROfTERDARISCH 
T,ninliEELCiEZELSCateP  

TWEEDE KERSTDAG 
N mor 

Wegren het mon.. succes 

Maria Stuart. 
Plealsbespreklag reaal Eerste 

Kennel 930 .00..  Diploma'. ge. geldig. 

F. W. VAN Wij K. 
Tollensetraat 118, Tol. 3235. 

DA BI ESKLEEDERMAKER. 
BONTMANTELS, 

AVONDMANTELS, 
PLUCHE MANTELS, 

TAILOR MADE COSTUMES. 

KUNSTZAAL „PICTURA" 
NOORDEINDE 144. 

STEUNTENTOONSTELLING 
Dagelijks geopend vap.21.,...) - 5 uur. 

(Ook gedurende de Kerstdagen en Zondag a...) 

De gekochte Kunstwerken kunnen direct mede genomen worden. 

Entrée 10 cents. 

M. BLOM JANSEN. 
Modes. 

Schenkweg 34, La Have. 

TEL. 7333. 

Onderwijs in: 

Patroonteekenen, Maat-

knippen, Costuum- en 

Mantelmaken. 

Cursus/essen en privaatlessen. 

-Mej. J. A. van Goor. 
Van Blaijswijkatraat 95. 

11.910111  
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ST YL HAARDEN 

 

fareritie4issceo p. 
(Onder Contrei.* 

plessaur 44 • TEL 7417. 

 

Olympia Theater 

  

  

Vanaf Vrijdag a.s., Ie 
Kerstdag een uitgelezen 
KERSTPROGRAMMA. 

Hoofdnummer: 

   

            

   

, Speciaal Kerstprogram van 
25-31 Dec. '14. 

No. 4 
der GOUDEN OLYMPIA SERIE 

  

  

VERRAAMI! 

     

  

Drama in 3 acten uit den 
tijd van , den Tirolschen 
Boerenopstand in 1809. 
Henny Porten de schoone 
koningin der (ilrnartiSten in 
d ehoofdrol.  

    

    

Lachen I Lachen I! 
De Imperator film 

off-  Een Dolle Nacht  
Groote ~klucht in 4 Acten door 

• JULIUS FREUND. 
Voor de film bewerkt en in scène gezet door 

FRITZ BERNIIARDT. -
Speciale Muziek met medewerking van den Heer 

S. VAN LEEUWEN 

  

 

e opvoering in Den Haag. 
Max Lindner is niet gesneuveld. 

- Men kome hem zien in de succes-
klucht: 

MAX ALS TOREADOR. 
Een film om te schateren van 

't begin tot 't einde. • 

Avondvoorstelling van 8-11 uur. 
le, 2e. 3e Kerstdag van 2-7 

doorl. voorstellingen. 
Prijzen: 60, 30 en 20 cent. • 

Profiteert van dese goedkoope 
voorstelling. • 

Maandagmiddag half 3 beginnen 
de KERST-MATINEES. 

Prijzen: 50, 40, 25 en -15 cent. 
'n Speciaal Kerstprogramma. 

Eemeeselijkegeschiedenis 
De lotgevallen van Baron 
von Menchhausen, enz. enz. 

De KERSTBOOM is gereed.. 
Het Kerstmannetje bezoekt per-
soonlijk deze Matinée's en zal 
versnaperingen uitdeelen aan 
kinderen. • a 

   

    

- (de HOU. Stream) - - 

    

  

In de Hoofdrol Hinry Bender 

   

     

  

Deze film, het repertoirestuk van het Mono-
pole Theater te Berlijn, speelt o. m. in het 
bekende „Circus Buscb" aldaar. 

• Werd in het Buitenland én als operette én als 
film voor geheel uitverkochte zalen opgevoerd. 

Is voor 's-Gravenhage een Theater-Succes. 
Men telefoneere voor gratis plaatsbespreking 

H 6295 van 12-4 uur (ook voor den volgenden dag). 
air Deze film wordt uitsluitend-ie het Olympia._ 

Theater vertoond. 
DINSDAG NIET ROOKEN. 

Mei de Kerstdagen blinde vu 2 1/2-4% or 

  

 

Visite kaarten. 
Boekdrukkaartjes 
10.60 — (0.80 — en fl. — 

per 100 stuks. 

Steen d ru kkaartjes 
f 1.25 per 100 stuks. 

Keurige uitvoering en vlugge 
aflevering. 

Wo wordt beleefd verzoen TIJDIG 
le bestellen, 
Boek- en Kantoorboekhandel 

E. VAN ANDEL, 
voorn«. S. kt VAN DEDEN. 

WEIMARSTRAAT IS., k d. Stookede. 

    

     

OESTERS. 

   

  

Van af • Woensdag 23 Dec. 1914 zijn gedurende het geheele 
seizoen, door bemiddeling van den Heer ADR. PLATTEEL, de 
mosselenventers in staat gesteld Iste soort Zeeuweehe Oesters 
van prima kwaliteit te leveren onder certificaat. voor den zeer 
goedkoppen prijs van 4 cent per stok. Bij afname van WO en 
meer prijsvermindering. 

Door het aangaan van een contract dat Oesters die niet spoedig 
verkocht teruggezonden kunnen warden, ben ik in staat gesteld 
steeds versche Oesters te leveren, wat in deze van groot belang 
is. Bestellingen worden aangenomen door de mosselenventers 
welke voorzien zijn van hun aanstelling en nummer op geel en 
zwart band en door ADR. PLATTEEL, Reitzstraat 217, Tel. 5095 
Haag, waar werkloozen zich kunnen aanmelden. Voor het 
openmaken wordt een matige prijs berekend. 

  

  

               

• 

I FA. WILLEM •DELOFSEN.I 
STEPHENSONSTRAAT 48 HOEK WATTSTRAAT. 

TELEPHOON H AG 2774. 

    

FIJNE VLEESCHWAREN 
uitgesneden. 

LUNCHTONG, KREEFT EN 

I

SARDINES in blik. 
PALING IN GELEI, ENZ. 

&ONBONS en CHOCOLATERIE 
van de eerste Binnen- en 

Buitenlandsche Huizen. i 
RADEMAKER'S 

Haagsche Hopjes. 

KERSTKRANSEN. 
1 

I Wijndepot der Firma Van Alphen .& Ledeboer 
Rotterdam. 

onamelene • 

4 

TEA-ROOM. CArt-C—ONOERT. 

Aan de tonners van Duinaard en Mileakwarlier. 
Hiermede heb ik ele eer U mede te dealen, dat GEOPEND IS 

een smaakvol ingerichte 

CONCERT-THEE-SALON 
op de bovenzaal van het Cate-Restaurant De Gouden Kroon, 
Frederik Hendriklaan 119 (geheekapartan ingang). 

Thee-Concert van 3'4 tot 511e uur. 
Avond-ConCert van 8'1. tot 11% uur. 

• De bewoners van Duinoord en omgeving zullen nu niet meer 
genoodzaakt genoodzaakt zijn, hun amusement in de oude stad te zoeken 
hetgeen vooral bij ongunstig weder zeer onaangenaam is. 

Gedurende de Middag-Concerten van 3./t— 5V; uur zal het — 
om het cachet van Tea-Room geheel fe bewaren - niet-geoorloofd  
zijn te roeken. 
• Gedurende de Avond-Concerten van SV,— In, zal de inrichting 

meer het karakter dragen van een Caft-Concert. 

Aanbevelend, Th. KRAKEEL. 
AFTERNOON TEA. AMERICAN DRINKS. 

■ 

Familie-Pension 
Iate" RANG 

VAN ROOJEN 
Anna Paulownastraat 89. 

    

  

G. J. R.VAN DER GAAG &ZOON, 
GROENMARKT 27 

 

 

1
.
1 

 

   

Hollevetanciers TELEPHOON No. 2512 
Omgooien, Chemicaliën. :: Dep6f der meest bekende 
- - Binnen- en Buitenlandsche Specialités 

 

 

Uan Heijningen & Co 
Laan van 11. 0. Indië - Tél. H 5335 

près du Bezuidenhout. 

Robes, Manteaux et Chapeaux 
flous demandons spédolement noire attention 

puur nos 

fostumes-Tailleur sur menure 

 

THUERÉ'S THEE 
is nog steeds de geurigste en 

voordeeligste in het gebruik. 

N. V Drukken* Drukkerij .De MUI". — 5,-Graukranseu 
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