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gloor Nannte pm 

hart vut Buitgehlrd In Bral 

vaeorm aa aam neer de h* 
Wereld beand oal. ee oom. ka-
rn geall. Ma gemaakt met baar 
poppen. 

Catevar brt. 1.•+ te* dedd- 
den Idaa 	 Iblue met elkaar. 
110 vn» aa zeer 	*ver: 
dodo *om van hom ~n in de 
bertagehe en andere Ounnehe mam 

Bet par am in aan. wam, nen 
dorp In a breek der zaak Pan. 
eche meren waar aar vod kunsteruare 
gevaagd wam. 

Ilea eerste atdje wee mn 
en ne nomaden la Haar. Toen dere 

een mate kreeg, hem. d. Pdi. Na een 
Prara Wannee. i .. gaba hij M- 
ann 	ea Mimer. 

Die Mam dbgen egden poppen 
babel, dat spreekt. Wrangetje Mae 
reale nam ...120. de thataagegule 
Ma. ea gtag mar baif zpeelgoedwidleed. 

P.dn bood bekeek zd 
In de heuedez naad voed ze de allemaal 
vee, te leela en te herd. ge praatte er 
m. vader Kase over en die wou heek- 
maal 'kinderen

akt 	ra...poppen eten. 
Wat! ra 	gomden poppen lut- 
gat lat breekbare hoofden en ekatiek 

bun lijf; En met die onmogelijke 
beenen, dk alleen ree. akten en Mot 
dada konden, mol glved m• u°° 
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el ze vol harde hohheht eate. En dan 
het verdriet vats een kind. alz de P.-  
'weken brak. or do lijm vaa de molk 
losliet! rv... tals er in Lmerno peen 
°adert Panen te toop waren. dan 
mortMe de hindertje.  na m.r lainven 
doen met die, welke moeder al heel gauw 

stekken. een ...N re wal vu.. 

een Een. Wekende moeder hoven up 
den lap. die den tut.- 	 1,,to. oe eau e. pop 
an. Ontkleed. Oe 	 ga. meden. die op Nl, 
twee wok. ra. va. 	 eldel Nek. goo deed ze 
en omheen Maakte: met 

011ik 	- 	
en ne bewbilderde he: 
PoPPengeMehl met Ni- 

r";r:rt van je›..... eeigun reu . ze. 
handdoek en een paar 	 Molk kreeg de pap Met. 
wellen wantjm, wit tom- 	 g.... won  zemna  wea. 
dige arm. Be..... .... 	 InenteetiM niet. van Ive. 
ren Met noudig: Me za- .... 	 Mn.. ge zei: „Winder. 
. le. mwr mul.. 	 wn. altijd ka.. 
wiet. of wagend... 	 n. Me poPPeeprullt. 
.n hahmunte., over 	 1.rdeor onwil M.n.. 
den mardappel reel het 	 haveloos.  

rij  ...ken. gen.t heen. 	 MON niet Eo. ...- 
voltooi. . pop. waar 	 zen. Wordt. geelt . 

honden, zoo ha. se wil- 	 n:1='"rieo:"  d: 
de  ...ip,,,, m . a.en  

den. en die ar niet 	 ...rap kt de klem. 
hel ver... bezorgen 	 ven blond of bruin haar 
nen uil ellmar te vallen. 	 re e.k. eller.ste 
bloeder WN. wewl 	 mr.. en hoed. Ne 
atee. 
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maken van poppen. »e 	 aardige en leuk vent. 
...Pel verving ne ao. vat ,,,,n 11. Imppeeldeert... Na Michiel web 
wallen. de handdoek verdw.n en een .ertie Joehem gehorte. New denk 
maakte plaat. voor een lap. In mo- 
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do ,u,p 	Onderwijl ,V62211 de Mr.. mar 
Meelt, op den romp genaaid. Neer en we. van den vader naar Berlijn ver- 
meer ging het maalmel van moedert Inded. en woonden 	w1 CM niet 
bona.. up. oir Aro.. Aow.,  .. M...... 
mate wirMelpoppen. Ze waren onhroelo Ware:Mul, 'Nem Mkend, dat I. een 

.ar. prettig om to je annen te neme. 
Met te zwaar voor kinderhand.. en 
to. ween niet zoo Bekt, 	hm. 
vue p.r.. 

.M. kregen . drie zulklen gruw 
ne boertje: kilehlel. Wat Mocht  
een vreugde en een gehik aan d 

Wn.! Loeder wan ia ver-
rekking over haar jongetje, Oe Men de 
wede. weer een. om een pop riepen. 

bill 
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tentoonatellIng wou hon- 
den van zelfgemaakt 	 tom de verderging mrt 
apeelsrl. Wie

.
en 

K 	hadden 
auijd voet 	gehad 
lu de poppen van moeder 
«Ikke ea haalden haar 	 den Namerle ni el gehad 
over, een Inzending te 
eb.e. Ze gaf toe, mekt 	 Mor. don had kl. nha 
Pat ...gestaagde rapp adel
Pen uit, Muur* ra mar 
de telltoonstelling 
mom, na, ee  em mem., 	 om allen goed aan 't 
overweldigend, verbigete- 

	

an alle beiden 	 In galhen. Mevrouw Kru. 
vroegen de bewoderaar. 	 nrd:,:rt een Mem: ,.Waiir Men. 

	

pop oepen, 	 leerde Mar IM pop,. 
er lock dadelijk 

een mor  ene,- Toen  m 	
re=71:: er heel veel overlegd en 

nagedacht door de Ans 	 * 
ma. Plet tiental beatell.,  

mur add groot, 	 klemmen., 
moeder onmogelijk zelf 	 gmn pep verliet 
allo hm Myomen. Werk• 	 ohade ven 
Mere aannemen In gerIgn 

kleine wenIng, waar de vijf vee 
 vrij mar algen onteren a. model, 

len. zelden engeetoorel tlotelverken 
Went de lintae. hadden veel ermee. en 	 In. piel 	doetelijk. dat 
bewonderaar+. goowel van zijn als van 	mg ongeduldig van werd Ze wou 
naar werk. en dm gal allemaal veel te een uhdruldrIng op de gedchljes heb 
veel smak,. 	 ben, d. op het onverechlInge af wao. 

sedem dien tijd wbeel ik geregeld Pan Icon het poppernmedert. of de 
brieven met Kat. kruee. Ik had In poppenvader — mijn algen pogen  heer,  
IMIteche 	 haar amen Wat een Plezler ge.. ten elh,  

— zich verheelden. dat de 
pop huilde of lachte. moa. hm  . 

mijn vijIkarnerwoning 	Berg. apelletk ultIrman en hoefih. den 
glas het n. langer. 11 lam met mn, Mwit te maken over dm homo plagend 

geaM gevIuMt, mar 1 heerlijk Is, 
De Ken koekten een heel rulan. 

vrijgamd hres uk in een gnarten ijk. 

am 
po, 

had gelegd. 
.„éée 	x.nmx.nt 

nrz,» 

gáthe Kram vond de modellen vnor 

rijm rijij 	 ne. Mezen- 
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tin ..° kindertJea Van vierhonde. Jaar 
geleden vmratellen. De Ellthe Heuse- 
PoPPen vonden hun weg M de wereld 
Allereerst door hml DulleMland en 
Doetenrijk, tom naar leraMrijk, nge 
land, Amerika en Span. Ook mar re 
land, nl was dat vo,. dm oorlog eleek. 
een anke. senellng. 

brak de oorlog uit 
het deMn Heuse 0.oefde men 

worelen genom . en. Vader 
vou heel wat ouder . 
wae toen al reMig, dun . oud om onge-
roepen . wonden.. Michiel en ...em 
wanen nog zoo klein! 

KEU. Erom bleef matig kommer.

110<er poppen in bet buiten- 
land te verknopen. Eln naar-
manie M nood la het kin-
nenlmd steeg, von.n de 
poppm ook daar veel 
der koenere. 	Aummus 
IIHS werd er 	eem een 
hreerim lag de Armee go.. 
.ren. hoopten mo vort[ 
op Ma

ui 
 vrede en waren mo 

overtgd, dat .ze nu wel 
spoedig kernen zoo. dot ze 
Mn jonge 

spamg  
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Ma. Dat beteekent:  
Vrede. In Novem.r daarop 
werd de Vrede van Verzeg- 
/es greint.. Nu blockle 
poppenzaak weer. Voor vele 
imoPen dlende Priedeteld als 
mode/. Moeder NU. v

elangde vorig naar een me]. 
voor gelede., doch dat 
kwam maar niet. Tmn 
mmk. ze war eop 
held ren maje en noem. 
het Ilse., Friedebald en 
..111 vormen namen Me-
s.. het mooiste atol poP-
pen uit de Crom-verzame-
I.g. In a. catalogi simt 

me» het lieve tweetal term: 
...Mak. In matrOMIn. 

Pakte, In 	 nemerkleentim, 

Wi 

traln.mak, In rem 
kleum, to mehtgoed, klaar om to 
te warden ger..pt. 

Het zoo vurig verlmgde ramje voor 
PM.. Weef uk. Do. er keek nog 
een hoertje: Ma. PrIedelzold en klm 
vormen meet" een aak poppen. 

Idoe.r Erom kreeg weer Menem 
ge zag ni de 	.n at 

n hulpmiddel voor het [Madje In 
laldernerzor~ 
OteetMere. umrt*, PM., nao 

groot 	 1.9 vee 
amigo manden m cok noo 
maar. Man eak haar al• 

aleaphopJe te 

aiju 	

win gemest 
want 

war  
. s

hem 	eeat
lopende bah>,  

dragen rijn troe.loaamPle 

Mr jaren moeat I.the 
Erom er toch wel toe over. 

dnen,  

	

pen 	te 
gevm. Haar kleine kknie 

"rner INglmdc 
vlaspnalken Mol En neker 
gMn Oleni Noen.. het 
I.nm ven de achedelbeklee-
ding liet mevrouw IMe 
echte haren st. voor stut 
vmtheaten, net ale de prol- 
hemnakers Men. Deze pro, 
km kunnen ge... ft.-
vlooh.n en gegolfd warden 
net ale het haar vm een 
mem.. Daardoor wordt 
een Ika Eroze-pop wel 

k.d er ook wat aan, liet 
kan met de pep sollen ma 
Ptt het wil, m Ptt gin 



ZEN MOEDER bene ZEVEN leiNDEREN EN DUIZEND POPPEN. 

knenernadje Van 	 ren, 	le wo- 
Ie andere kin, 

els ket gmot Ia, 	 rtlen hebben 
wordt . PoP t. 	 de le en se, 

denken. Meed. 
meer Iseldde 
the Emoe heer 
werk ult. Ifet lente 
etc nieuwepop. 
pen gom. enenge, 
oen te leMn kijken. 
h.... Meer- 
tim 	me te 
keep vergen ne- 
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Cederen. de Parneehe Regel.. In 
het gier 1.8 leefde te Lyon een zekere 
barbier. dle 	terwijl hij een zijner 
ve..en whoor, eld. ult liet. 

„Ik wilde, d. ik bet hoofd van gene,  

rel'o?er.t.:7:norah'0:'l'grvane?'1.2 
klaerepe/e, 

oen volgen.» morgen nijgt 
g.. vermaning van den barbier gene-
ra. CazielMne in von 

kent:: n.m. ámmn nn zegt den 

hoofd iz 
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