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Een der weinig bekende oudtestamentische
verhalen vertelt ons een merkwaardig feit uit
een der «*oodsche oorlogen. De stad lsamaria
wordt door de Byriërs belegerd. De aanvallen
maar dan komt de . ergste
zijn afgeslagen,
vijand: de honger, Er komt gebrek aan het al»
lernoodigste en de prijzen stagen tot een fan»
tastische hoogte, Men betaalt zelfs 80 sikkels
dat ls ongeveer f 14*1
voor een ezelskop.
In deze periode gebeurt het dat dekoning op
een ochtend over den muur loopt om de strijders aan te sporen en wordt aangesproken door een vrouw, die zijn hulp Inroept Hls
hij vraagt wat er gebeurd is, hoort hij «en af»
grijselijk verhaal, waardoor h*j zoo getroffen
wordt dat hij zijn koningsmantel stuk scheurt
Dan ontdekt men, dat hij hieronder draagt een
over het naakte
ruwen zak het rouwkleed
lijf.
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Is dit niet de symbolische weergave van wat
wü kunnen zien In het leven van vele men»
schen?
Er zijn menschen, die van bulten gezien ln
een koningsmantel door het leven gaan.-Het
zijn vlotte figuren die gemakkelijk hun weg
door het leven vinden- menschen, die succes
hebben en carrière maken. Menschen die ge»
slaagd schijnen te zijn en die misschien door
velen worden benijd.

—

Maar
dan kan er iets gebeuren zooals bil
dezen joodschen koning, iets dat hun hart
raakt en dat maakt dat het uiterlijke scheurt
en laat zien wat daaronder leeft. Dan
kan opeens blijken, dat deze geziene vlotte
menschen zich in hun diepste wezen dood-eenzaam en ongelukkig hébben gevoeld en mis»
schien gebukt hebben gegaan onder gevoelens
van wroeging en schuld.
Zulk een moment kan komen op verschillende manieren. Blj Zaccheüs Kwam het toen
hij Christus zag. Toen scheurde het kleed van
zijn uiterlijk vertoon, waarin de menschen hem
altijd hadden gezien en zagen zij. dat hij daaronder ..op het naakte lijf' den ruwen zak droeg
van innerlijke rampzaligheid en zelfverachting.
Bij een der leidende figuren uit de Noorsche
arbeidersbeweging kwam het toen hij benoemd
werd tot een van de hoogste posten in zijn land.
Ontroerd door dit onverwachte succes scheurde"
hij het kleed van zijn uiterlijke flinkheid, waarin zijn volgelingen hem altijd hadden gezien en
toonde wat hij daaronder al die jaren verborgen had gehouden. Hy biechtte, tot ieders verwondering. dat hij de aangeboden functie niet
mocht aanvaarden. Eens had hij de beheersching verloren over zich zelf en iemand die
niet kan heerschen over zich zeil, mocht geen
heerschappij voeren over een volk.
Zooiets kan gebeuren als het hart van een
Mensch er bij betrokken wordt;, als iets zijn
diepste wezen raakt,
Nu pasten wij in deze voorbeelden het verhaal zoo toe, dat. wy'aanknoopten bij het uiterlijke en trachtten door te dringen tot het geheim, dat men hier achter verbergt. Men kan
het echter ook ómkeeren. We denken dan aan
den mensch, die het rouwkleed draagt over
het naakte lijf; den mensch, bij wien de droefde
heid
om welke redenen dan ook
grondtoon is, die door zijn levenslied heenklinkt.
Dè groote vraag is dan, of dit het eenigekleed
is. dat die mensch draagt of dat er een ander
overheen komt Er zijn menschen, die er behoefte aan hebben om hun leed te koesteren.
Het moet dienen, om hun leven wat inhoud te
geven en hen interessant te maken. Zy zijn
degenen, die dit of dat hebben ondervonden.
Hoe geheel anders is het bij hen, die over
het rouwkleed heendragen den koningsmantel
van stille berusting of innerlijke verdieping.
Menschen wier geheele wezen uitdrukt, dat ze
het heel moeilijk hebben, maar dat zij de opdracht gevoelen om van dat moeilijke leven te
maken wat zij kunnen.
Wie kent niet menschen, die veel voor anderen zyn en die in een oogenblik van groot vertrouwen u vertellen, dat ze niet altijd zoo zijn
geweest. Ze zijn zoo geworden door heel veel
teleurstelling en verdriet Keen. Wie heeft niet
weleens menschen gesproken op een ziekbed,
dat hun sterfbed zou worden, die gekomen waren tot die wondere verstilling en verdieping
nadat ze de hoop op beterschap hadden opge-

...

—

—-

geven?

Op de dagen waarop wij terugdenken aan
droeve gebeurtenissen in ons leven, moeten wij
onszelf de vraag stellen, of iets van dit alles
ook in ons leven heeft plaats gehad. Of wij in
het rouwkleed zijn blijven loopen zonder meer,
of dat er een koningsmantel overheen is gekomen Of wij na het verliezen van oude geluksvormen nog dieper het wezenlijke hiervan in
ons hebben opgenomen en daaruit zijn gaan
leven. Of er herschepping heeft plaats gehad
door en na het betreurde verlies. Of, hij het
zien triomfeeren van bruutheid en onrecht nog
sterker dan tevoren door ons is gevoeld, dat
het gaat om gerechtigheid en liefde?
Zoo kan elke uiterlijke nederlaag worden tot
innerlijke overwinning.

Koning Michael maarschalk van
Roemenië
Uit Boekarest: De krachten-, een wet van

1030 ingestelde rang van „maarschalk van Roe»

menie" is bn decreet van gisteren aan koning'
Michael verleend.
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Dr Goedewaagen over het Journalistenbesluit

DE PERS NU GEBONDEN
AAN HET BELANG DES VOLKS
Een wending van particularisme en individualisme
naar gemeenschapsgedachte en volksche
verbondenheid
Gisteravond heeft de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, dr T. Goedewaagen, over heide zenders een rede uitgesproken over het onlangs afgekondigde journaüstenbesluit.
„De tweede «lei. aldus de secretaris-generaal, waarop het journalistendesluit
werd afgekondigd en in werking is getreden, is een belangrijke datum in de
geschiedenis der Nederlandsche pers geworden, een datum, die als eencaesuur
twee perioden in die geschiedenis scherp van elkaar scheidt.
Hoe moeten wij die beide perioden betitelen?
Men hoort vaak zeggen: dat de vroeger vrije
pers nu gebonden is, waarmede men vaak be»
doelt te zeggen: vroeger was het een vreugde
zyn courant te lezen, maar sinds den tweeden
Mei staat ons persdwang te wachten. Zoo eenvoudig is het echter niet De pers is altijd gedeeltelijk gebonden en gedeeltelijk vry geweest
Gebonden was dé pers vroeger aan dekapitalistische macht der uitgevers, der directeuren
en aandeelhouders van een courantenconcern of
courantenbedrij*. Zij waren het, die ten slotte
bepaalden, wat er in de krant kwam en wat
niet en hoe iets in de courant kwam. Gebonden
was de pers vroeger aan de partijbesturen, die
den journalist die in hun dienst stond, in hooge
mate in zijn uitingen beperkten- Gebonden was
de pers aan de groote en machtige adverteerders, die dodr hun orders ook op den inhoud
van het blad, dat zy gebruikten, verstrekkenden invloed konden uitoefenen en dezen ook
hebben uitgeoefend (men denke aan het bekende geval indertijd met de bioscooptheateis).
Hebt u, luisteraars, ooit een afbrekende crliiek
over een film van een zijn advertenties duur
betalend bioscooptheater gelezen? Men noemde
dit de „vrije pers".
Binnen die grenzen was de pers echter vrij
om te schrijven wat zij wilde. Die vrijheid was
voorwaardelijk, als men maar niet vriendelijk
over het Derde Rijk schreef, was men al schrilvende vrij. Ais men maar niet in strijd kwam
met wat partij of directeur decreteerde. was.
men vrij. Dc journalist kón-zich uitleven op het
papier, zoolang hij zich aan de bepalingen
hield. Gebondenheid en vrijheid tegelijk dus:
het een niet zonder het ander.
En nu na den tweeden Mei? Hier geldt het
zeilde.
Gebonden is de pers, maar- niet meer aan
adverteerder, partij of aandeelhouders, doch
aan het welzijn van het volk. Dit legt haar begrenzingei-|';o^,;dit .bindt haar, dit maakt haar
ook nu mag de jourtot
nalist'
meer schrijven wat hy wil zonder
meer. De overheid zal hem scherp controleeren en zMmaatregelen tegen hem nemen, als
hij zich verstout de volksgemeenschap in ge»
vaar te brengen door berichten óf artikelen,
die van een geest getuigen, die volgens de
overheid volksgevaarlijk zijn, zooals bijv. het
aanstoken van haatgevoelens van volksgroepen
tegen elkaar, het krenken van de godsdienstige
gevoelens van anderen, het aantasten van de
eer van volksgenooten, zooals art. 13 van het
Journalistenbesluit duidelijk formuleert Gebonden i? de pers ook nu, maar niet het particulier belang geeft hier den maatstaf aan,
noch ook hel partijbelang, doch alleen het belang des volks als geheel.
Tegelijkertijd is de journalist vrij in zijn
werkzaamheid. Dit is niet alleen zijn recht
maar ook zijn plicht. De Nederlandsche pers
zal in de toekomst, meer dan ooit zien er van
moeten overtuigen, dat zij een veelkleurig geheel is. dat niets doodender is dan eentonigheid
en gelijkschakeling. Ons volk is afwisselend,
het heeft zyn concessies, zijn landstreken, elk
met eigen volkschen aard, zijn plaatselijke belangen, bepaald door woonruimte en werkvorm. Vrijheid van de pers beteekent! dat zy
een veelvormig geheel wordt, dat binnen het
geheel dé bijzonderheden naar voren komen.
Vrijheid beteekent dat er critiek mag zijn. voor
zoover deze opbouwend is en geen gevaar oplevert voor de volksgemeenschap. Ook deze
vrijheid is dus maar voorwaardelijk, maar de
voorwaarden hier bedoeld, worden niet meer.
zooals voorheen door particulieren, maar door
de instantie van den staat bepaald. De journalist wordt geen staatsambtenaar, maar wel een
openbare functionaris, die aan het volksverband
verplicht en in vrijheid gebonden is.

.
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werd. Denken wij aan de armenzorg, aan de
wending, dié zich op het gebied dersociale aangelegenheden heeft voltrokken en hoe ook
hier de overheid meer en meer ordenend op»
treedt zéker niet tot schade der betrokkenen.
Denken wij aan de ordeningsgedachte op economisch en agrarisch gebied, overal zien wij den
staat al naar gelang van den aard, der materie,
meer direct of meer indirect orde scheppend
optreden. ,
De pers is een cultureel goed een geestelijk
orgaan. Maar juist daarom is haar macht in de
huidige wereld zoo groot en zoo gevaarlijk. Ik
bén er van overtuigd, dat men een instrument
dat zoo suggestief op het menschdom inwerkt
niet alleen aan het particulier initiatief mag
overlaten en dat ook hier een voorwerp van
aanhoudende zorg der regeering ligt dat om
ordening roept. Latere geslachten zullen ongetwijfeld zich met verwondering afvragen,
waarom men het met den chaoUschen toestand
der pers in ónze eeuw zoo ver heeft laten
komen, De pers is de schuld van de psychische
moeilijkheden, waarin ons volk thans verkeert
De pers heeft een zware schuld op zich geladen
in de afgeloopen jaren, toen zij van dag tot dag
niet anders deed dan lasteren en of hitsen tegen
alles én.aUen. die het waagden te twijfelen aan
het alleen zaligmakend geloof aan de demo»
cratie en het individualisme. De pers heeft het
op haar geweten, dat ons volk verstard zit in
een mentaliteit die zich niet kan openstellen :
voor de nieuwe ontwikkeling in Europa en in
Nederland.
-*
'~
Plichten en rechten van den journalist
Hieraan komt thans een einde, het journalis-^
tenbesluit regelt het beroep van den journalist i
en de toelating daartoe nauwkeurig. Alleen Nederlanders, die den leeftijd van 21 jaar heb»;
ben bereikt, vakopleiding hebben genoten en de

GEEN DAGTAAK VOOR NACHTWAKERS
ten aanzien van personeel
van den luchtbeschenningsdienst
" De secretaris-generaal van het departement
van Binnenlandsche Zaken heeft aan de burMaatregel

géschreven:
„Van verschillende zijden bereikte mij de
klacht dat personen, die ingedeeld zijn bij de
gemeesters

vaste kern van den luchtbeschermingsdienst en
des nachts 18 uren dienst doen. overdag bij particulieren werkzaamheden verrichten in loondienst.
Deze handelwijze komt mij niet juist voor. Indien toch het personeel overdag een volle dagtaak verricht, kan het dés nachts niet voldoende
capabel zyn om zyn taak naar behooren te volbéngen.
Afgescheiden hiervan kunnen de hiexbedoelde
personen niet meer als werklooze kostwinners
worden aangemerkt.
In verband hiermede is door mij bepaald, dat
bovenbedoeld personeel overdag geen arbeid in
loondienst mag verrichten bij particulieren.
Ik moge u verzoeken het personeel ter zake
in te lichten en tevens mede te deelen, dat bij
overtreding ontslag uit den luchtbeschermingsdienst zal moeten volgen."

SOCIALE VOLKSCREDIETBANKEN
OPGERICHT
In verscheidene streken van ons land zijn
of worden sociale volkscredietbanken opgericht Het streven om tot een statistiek van het
volkscredietwezen te komen, is met succes bekroond,' aldus het jaarverslag van de Ned. Ver.
yoor Volkscredietwezen en Woekerbestrijding.
Het aantal leden der vereeniging neemt steeds
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eigenschappen bezitten, welke noodig zijn om
de taak van voorlichting der openbare meening
volgens art 5, eerste
te vervullen, kunnen
lid
journalist zijn. Joden en andere volksvreemden worden de eer vah ons volk voor te
lichten niet waardig gekeurd. Wie in het beroepsregister wordt ingeschreven, heeft voortaan
den plicht de stof. welke hij behandelt, waarheidsgetrouw weer te geven. Hü mag geen betoog uit het verband rukken, geen verslagen
publiceereu, door persoonlijke of groepsbelangen gekleurd. Positief en negatief moet VU de
waal-heid dienen. Op overtreding en verwaarloozing van zijn openbaren plicht stelt het
journalistenbesluit bepaalde tuchtmaatregelen
en straffen.
Zoo wordt de journalist gebonden aan plichten. Haar daartegenover worden ook zijn rechten beschermd. Zijn titel wordt beschermd:
Niemand mag zich journalist noemen, dan wie
in het beroepsregister is ingeschreven. Ook
zijn rechten tegenover den uitgever worden be»
schermd. Wel mag deze algemeene richtlijnen
voor zijn blad stellen, waaraan de journalist
zich moet houden, maar anderzijds versterkt het
journalistenbesluit zijn rechtspositie met de
bedoeling, aan zijn stand de beroepseer te geven, die hem krachtens de belangrijkheid van
zijn functie toekomt
Het besluit vat alle journalisten tezamen ln
het Verbond van Nederlandsche Journalisten,
een organisatie, die in het jaar 1940 door den
raad van voorlichting der Nederlandsche pers
in het leven is geroepen en die thans, na het
afloopen van het voorbereidend werk van dien
raad, haar öfficieele sanctie heeft gekregen.
Deze organisatie is geen vereeniging, maar
heeft publiekrechtelijk karakter. Ih artikel 22
wórdt dit verbond aangewezen om de opleiding^
de verdere ontwikkeling en de sociale verzorging te regelen, medewerking te verleenen bij
het opstellen van arbeidsvoorwaarden, geschillen te beslechten. Dit verbond is de hoeder over
de belangen van den journalist
Gebondenheid en vrijheid, plichten en reeb.»
ten. zooals vroeger. Maar het nieuwe in dit alles
is het doel en de geest van het besluit Dit doel
is: de Nederlandsche pers op een hooger peil te
brengen ten bate van de geheele volksgemeenschap, ten bate van de openbare meening, waar»
van men thans niet zeggen kan, dat zij er ge»
lukkig aan toe is. Hóe sterker een orgaan des
volks als de pers, zich van zijn verantwoorde»
lijke taak bewust is en weet waarom het gaat
des te edeler zal het zich ontwikkelen. Des té
meer zal ons volk van zijn persvoorlichting profiteeren. En met des te opener blik zal het de
toekomst inkijken, vertrouwend en op zichzelf
en op den gang der dingen, die zich over ons én
door óns voltrekken. De pers der laatste jaren
heeft ons
de weinige uitzonderingen niet te
kort gedaan onze levensvreugde en openheid
ontnomen. V*ij waren met al onze materleele
gemakken geen vitaal, geen dapper en hard
.volk meer. geen volk dat bereid was voor een
iHroote idee te leven en te vechten. Zulk een
lvol verstikt in negatieve gedachten.
Juist om die reden willen wij in het journalistenbesluit onze pers der toekomst tot drager
maken van een herleving, een psychische her»
leving wel te verstaan van ons volk. De pers
is ons een aanhoudend voorwerp van zorg der
regeering. Het besluit is een middel, maar het
doel is een geestelijk gezond geworden volk".
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In hét avondblad van gisteren hébben wij een artikeltje opgenomen over het
draadloos genezen van zieken aan boord van schepen. Op deze foto ziet men,
hoe de kapitein een microfoontje tegen de borst van een zieken matroos houdt,
zoodat men den hartslag in de radiokliniek te Rome kan opnemen. (Foto Strevel)

Prof. dr D. J. Kerteweg
overleden
Op den hoogen leeftijd van 93 jaar is prof. dr
D. J. Korteweg, oud-hoogleeraar in de wis»
kunde aan de universiteit te Amsterdam, aldaar overleden.

borgstellings-

DISTRIBUTIEKAARTEN DUITSCHE
WEERMACHT GEWIJZIGD.
In dé verordening betreffende het invoeren
van distributiekaarten en distributiebons voor
de Duitsche Weermacht voor den aankoop van
levens» en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan het gebruik in het algemeen verboden is, dienen de woorden „rosé
militaire distributiebons voor vijftig gram
vleesch of vleeschwaren;" vervangen te worden
door de woorden: „rosé militaire distributiebons met rooden opdruk voor vijftig gram
vleesch of vleeschwaren; rosé militaire distri»
butiebons met zwarten opdruk voor % kilogram aardappelen;".
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Het plechtige oogenblik van het vlaghijschen in een der Kampen «an den
VrouweMen Arbeidsdienst, in den voortuin van een statige palrieiefswoning
. . (Foto de Kcyzer)
aan de Vecht.
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Diederik Johannes Korteweg werd 31 Maart
1848 te 's-Hertogenbosch geboren. In September
1865 werd hij student aan de Polytechnische
School te Delft Doch hij liet al spoedig de
studie voor ingenieur varen én begon zich
speciaal toe te leggen op wiskunde en mechanica. Hij verwierf zich een acte M.O. en werd
leeraar te Breda. Inmiddels deed hij in 1376
admissie-examén voor de Universiteit, in 1877
zyn candidaatsexamen in de wis- en natuurkunde te Utrecht en op 12 Juli 1878 promoveerde hij te Amsterdam op een proefschrift:
„Over de voortplantingssnelheid van golven in
elastische buizen".
In 1881 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar
te Amsterdam. In de analytische meetkunde,
wiskunde, sterrekunde, mechanica en waar»
schijnlijkheidsberekening. Hy aanvaardde het
ambt met één rede over „de wiskunde als hulpwetenschap". Gedurende den cursus 1893—'94
was hij rector-magnificus. Hij was vicevoorzitter en sinds 1918 rustend lid van de Kon.
Academie van Wetenschappen. Zyn geschriften
betreffen verschillende onderwerpen van de
mathematische physica, de mechanica, de wiskunde en haar geschiedenis.
Als voorzitter van het Wiskundig Genootschap richtte hij in 1892 samen met professor
Schoute de „Revue semestrielle des publicaUons maU-.ematio.ues" op en als lid der commissie vóór het uitgeven van de werken van
Ghristiaan Huygens nam hij een werkzaam aandeel aan deze publicatie.
In 1918 heeft professor Korteweg in verband
met het bereiken van den 70-jarigen leeftijd
zijn professoraat neergelegd.
Daarna nam hij nog trouw deel aan de verhandelingen van de Kon. Academie van Weten»
schappen.

"""

Het is geen wending van vrijheid naar
gebondenheid, maar een van particularisme en Individualisme naar gemeen»
schapsgedachte, naar velluebe verdendenheld, dle wij In het zoulnallstendeslnlt
tot stond willen brengen.

reeds

eenigen tijd

»

.

van leening. an-

Het afbetalingsstelsel is in studie genomen.
De vereeniging heeft studie gemaakt van het
betaalzegélwezen, terwyl verder in het verslag
melding wordt gemaakt van spaarcredietfondsen, de nieuwste vorm van schadelijk volkscre»
diet
Door de vereeniging is ook het afbetalingsstelsel in studie genomen
Aftredende bestuursleden mr J. Everls te Amsterdam, J. Kolkman te Utrecht eh mr l». Euhri
Lnethlage te Haarlem zijn herbenoemd. Vervolgens had een bespreking plaats over practijkmoeilijkheden van algemeenen aard.

Zooals bekend is, bestaat

contact tusschen enkele organisaties en auto»
riteiten op het gebied van oudheidkundig on»

Zoo zyn er in de verwoeste gedeelten van
«otterdam, Middelburg en Nhenen onderzee»
kingen gedaan, welke verschillende voor ds
geschiedenis belangrijke bijzonderheden aan
het licht hebben gebracht.
Onder de plaatsen, welke door het oorlogs»
geweld ernstig getroffen zyn is ook Valken»
burg bij Katwijk.Het is een bekend feit dat ih Leiden cri in
de omgeving van deze stad resten gevonden
zijn van oude Romeinsche nederzettingen. Het
vermoeden bestond, dat in het plaatsje Valken»
burg aan den Ryn zich in vroegere eeuwen ook
een z.g. castellum zou hebben bevonden. De
archaeologische wetenschap heeft van de ge»
legenheid, welke thans in Valkenburg geboden
wordt gebruik gemaakt om een. grondig on»
derzoek hiernaar in te stellen. De -Rijkscommissie voor oudheidkundig bodemonderzoek is '
hier eenigen tijd mee doende' en heeft de lei»
ding van dit onderzoek opgedragen aan prof. dr
A. E. van Giffen, directeur van het Biologisch»
Archaeologisch Instituut in Groningen.

hulpbankén. philantropische credietinstelllngen, voorschot verstrekkende werknemers»
organisaties, bedrijfsfondsen en

van twee Romeinsche Castelia

zijn.

toe én omvat het meerendeel van de sociale
volkscredieUnstellingen. zooals gemeentelijke
banken

Prof. van Giffen ontdekt de resten

derzoek en den dienst voor den wederopbouw
iri verband met het feit, dat van wetenschap»
pelijke zyde groote waarde wordt toegekend
aan een onderzoek bij de uitgravingen on op»
ruimingswerken, welke voor den wederopbouw
van verschillende steden en plaatsen noodi-z*

_

volkscredietbanken.
dere

Belangrijke vondst
in Valkenburg aan den Rijn

Wiskundige van groote verdiensten

——

fondsen.

re*-*-»

In«-»nkn»-*»-n voor abonnementen *>—

W

U ziel wel: Het is eenigszins oppervlakkig,
wanneer men zegt dat de pers vroeger vrij en
nu gebonden is. Men moet het zoo uitdrukken:
vroeger was het particularisme almachtig en
was het een recht en een plicht de bijzondere
belangen boven die van het volk te stellen, van
nu af aan is de volksverbondenheid almachtig
en is er een recht en een plicht het bestaan van
het volk boven dat van den particulier te
stellen.

Elgenllj* is deze wending niets vreemd. Denken wij aan het onderwijs, vooral aan het volksonderwijs, dat in de oude republiek grootendeels in handen was van particulier initiatief,
tot het in «te Bataafsche Republiek en later bij
de grondwetten van 1814 en 1815 tot een „aanhoudend voorwerp van de zorg der regeering".

MUS Mt -tMUUEmitW*

Talrijke beoefenaars der exacte wetenschappen hier te lande hebben aan het bezielend onderwijs van prof. Korteweg en aan zijn groote
toewijding veel te danken gehad. Ven belangrijk deel van zijn mathematisch werk is klas«lek bezit der wetenschap geworden.
Het hoogtepunt van zijn loopbaan viel in tle
voor de ontwikkeling der wis- en natuurkunde
zoo uiterst vruchtbare periode aan het einde
der vorige eeuw, die door de nauwe samenwerking van Van der Waals, Van 't Hoff en
Hugo de Vries gekenmerkt werd. KorteweZs
belangstelling voor Van der Waals* thermodynsmlsche theorieën bracht hem er toe, de
theorie van gebogen oppervlakken te ontwikkelen, welke voor de thermodynamica van zoo
groot belang is gebleken. Een door hem ontdekte eenvoudige samenhang tusschen de storingen eener vlakke periodieke beweging in
drie opeenvolgende perloden is in de vakliteratuur als „de stelling van Korteweg" bekend geworden.
Het Wiskundig Genootschap te Amsterdam
verleende den thans ontslapen geleerde ter ge»
legenheid van zijn sOsten verjaardag het «ere»
lidmaatschap, „wegens zijn uitzonderlijke ver*

"--

Het door prof. Van Giffen ter plaatse
verrichte onderzoek heeft aan de verwachtingen, welke men in wetenschappelijke kringen daarvan koesterde, niet
slechts beantwoord, doch deze zelfs overtroffen. Prof. Van Giffen deed namelijk
de ontdekking, dat niet één. doch twee
Romeinsche castella op een terp in Valkenburg aan den Rijn hebben gelegen,
waarbij de algemeene configuratie ten
aanzien van het eene castellum reeds
thans duidelijk is.
De Rijkscommissie voor oudheidkundig
bodemonderzoek zal nu in overleg met de
daarvoor in aanmerking komende instantie»
haar onderzoek voortzetten en eventueel nog

uitbreiden.

Vierhonderd en vijftig

Hongaarsche lettergrepen
per minuut
B.P.T. uit Boedapest: Op een wedstrijd
voor stenografen gelukte het vier Hongaarsche virtuozen in deze kunst een
dictaat van 450 lettergrepen, waarvoor
een middelmatige stenograaf 4 minuten
noodig heeft, in één minuut op te nemen.
Dit is een zeer groote prestatie, temeer,
daar de Hongaarsche taal in dit opzicht
moeilijk te hanteeren is.

Ex-koningin Natalie van Servië
overleden

—

Uit Parijs: In de Parijsche voorstad Neuill-,
is
naar de Paris Soir meldt
de voorma»
lige koningin Natalie van Servië, gemalin van
koning IMan. die in .het jaar 1891 afstand deed
van de regeering. in den ouderdom van 82 jaar
gestorven. De overledene was de moeder van
koning Alexander. die in Juni 1903 met zijn
vrouw in het paleis te Belgrado door een
samenzwering van officieren omgebracht is.

—

Ex-koning Carol op de Bermudaeilanden

Uit Nieuw Vork: Naar Associated Press van
de Bermuda-eilanden meldt, is ex-koning Carol
van Roemenië en mevrouw Lupescu aan boord
van een Amerikaansch schip daar gistermorgen aangekomen.

voor den bloei der wetenschappen in
Nederland en wegens de onvermoeide toewij*
ding, welke hij gedurende een zeer lange reek,
van jaren jegens het Genootschap heeft aan

diensten

den dag gelegd."
Prof. dr D. .1. Korteweg was ridder in de
Orde van den Nederlandschen Leeuw en drager
van het Legioen van Eer, hem door de Fran«he regeering geschonken.
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„Teeltenen is een tweede taal"
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Teekenen is de tweede taal van den mensch,
Zoo zei mr dr de Vries Gzn. wnd wethouder van
onderwijs te dezer stede, tijdens de opening in
het Museum voor het Onderwijs van de tentoonstelling van werkstukken, ontvangen voor
den nationalen teekenwedstrijd, uitgeschreven
ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van
de Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs. Bij vele kinderen is de kennis van
die taal reeds aanwezig, vat blijkt uit het tentoongestelde werk. dat zoowel van leerlingen
van het lager ais van het uitgebreid en hooger
onderwijs afkomstig is. Mede gezien .dit feit
achtte de heer de Vries deze tentoonstelling
«er geslaagd en een woord van lof en hulde
voor de vereeniging. die haar georganiseerd
heeft, liet hU dan ook niet achterwege. Met den
wensch dat, hetgeen hier gepresteerd is tot ze»
gen mocht strekken van het teekenonderwijs
hier te lande en van ons geheele volk. heeft de
heer de Vries de tentoonstelling voor geopend
verklaard.
Tevoren had de heer J. D. Nos, voorzitter van
het bestuur van de Xederlandsche Vereeni^ng
voor Teekenonderwijs, mede namens de directie
Van het Museum voor het Onderwijs, een over»
zicht gegeven van de moeilijkheden, waarmede
de vereeniging te kampen heeft gehad aleer zij
op 25 Augustus van het vorige jaar haar zes»
tigjarig bestaan heeft kunnen vieren. Tot groote
festiviteiten is het uiteraard niet gekomen, doch
wel heelt de vereeniging een naUonalen teekenwedstrijd kunnen uitschrijven. Gelukkig, aldus
de heer Nos, want animo oh deelneming bleken
groot en dat, terwijl op verscheidene scholen
het teekenonderwijs beperkt moest worder
Meer dan vierduizend inzendingen K" -u.»en
binnen! Dat het hier geen werk betrol. t
kwantiteit alléén uitblonk, bleek ui- 3e +x«heidene fraaie prijzen, die de jury -opschik»
baar stelde. De heer Ros sloot met een woord
Van dank tot den heer V?. E. van v?ijk, directeur van het Museum voor het Onderwijs, die
bet mogelijk heeft gemaakt dat na Amsterdam,
Den Haag als tentoonsteUingsplaats in aanmerking kwam.
De tentoonstelling duurt tot 24 Mei

-.

Haagsche Schetsclub
Tentoonstelling in Center
In de Kunstzaal 't Center is gistermiddag een
tentoonstelling geopend van schilderijen en
teekeningen en vah7-»h -zestal beeldhouwwerken van leden van/de Haagsche Schetsclub. De
beer E: Al Nix, -voorzitter van de Haagsche
/ Schetsclub *iee^ i: dè^aan-yezigen welkom en
f gaf vervolgens net'^ooDd aan den heer Gouds»
, bloem. / : '■'-■"' f' "'ï K i:
; Reeds tal yan jaren, aldus de heer Goudsbloem,
.^opening'van de tentoonstelling
". héb ik
'. van de H-jMM^Scljetsclub. die zoon beetje
nis de -dulUng^ymi^et winterseizoen moet wor" den beschouwd, hel woord gevoerd. Ik héb toen
'_. de bezoekers meegenomen naar de centras van
kunst in vreemde landen en hun de geschiede» '
vis daarvan verteld. Ditmaal ben ik hier, niet
, <om te geven, maar om te ontvangen. De HaagSchetsclub heeft haar werkzaamheden.
.«ehe
' ondanks alle moeilijkheden, voortgezet én de
resultaten zijn hier, op deze pretentielooze ten»
toonstelling te zien. De heer Goudsbloem wees
nog op de waarde, die de kunst juist in
Verder
'
dezen tijd heeft en welk een vrede zij schenkt
'en voldoening aan allen, die rust bij haar
,„-- "
■■-■;
*^UMen^^«M,^ '^ ^^^' <>t s j)ë.
WHtdt Van 10 tot^eif met
80 Mei:gehouden:

-

.
.

.
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Tentoonstelling geopend van werken
door Vietor Jacobs
In kunstzaal De Stijl is gistermiddag een
tentoonstelling geopend van werken van den
lllrabantschen kunstschilder Vietor Jacobs! De
heer Anton Jeen heeft namens het bestuur van
De Stijl "deze expositie geopend met een korte
toespraak.
De kunstenaars zijn het beste deel van het
Volk, aldus spr, ook al werd dit de laatste jaren
Niet meer beseft? Wij <dragen een vage herinnering aan een grootsch verleden, aan een Gouden Eeuw, maar dit gevoel is niet sterk genoeg
ln ons; ware dat wel zoo, dan zouden er voor
onze kunstenaars betere levensomstandigheden
«ijn weggelegd. .
Men zegt vaak, tén onrechte, dat kunst slechts
bloeit bi/ «cóholhischen voorspoed, maar ook in
slechte tijden is de innerlijke drang tot schep»
pen aanwezig, eh mén kan niet zeggen dat voor»
Spoed kunst bevordert, evenmin als het tot
stand komen van grootsche kunstwerken de
welvaart bevordert. In den besten tijd dien onze
kunst gehad heeft, de Gouden Eeuw, was er een
harmonisch geheel, dat kunstenaar en volk ver»
bond.
Later richtte men steeds meer den blik over
de grenzen, het cultureele leven bij de massa
verdween en er kwam scheiding tusschen kun»
stenaar en volk. Enkelen zagen hiervan het
funeste in, maar kunst is nooit een regeerings»
zaak geweest, zooals bijvoorbeeld het onderwijs
en zoo is het mogelijk, dat een zeldzaam be»
gaafde persoonlijkheid als Van Gogh verkommerd ls en dat pas later zijn kunstenaarschap
officieel is erkend.
Wij staan thans op den drempel van een
nieuwen tijd, aldus de heer Jeen. maar in onze
kunstenaars hoeft het scheppend vermogen niet
gewekt te worden, want dat is nooit ingeslapen.
Sprekende over het werk van Jacobs, constateerde de heer Jeen, dat het den stempel
draagt van de geestelijke gezondheid van de
harde werkers uit zijn streek: het is eerlijk.
Zonder verwrongenheden. De schilder heeft
met groote liefde uiting gegeven aan wat hij
zag en onderging; zijn werk heelt ziel. Uit zijn
portretten ziet men dat hij den mensch het zul»
verste -.Znvoelt en dat hij dien ook het belangrijkste oordeelt.
Met een enkel woord wees de heer Jeen
hierna nog op de tentoongestelde werken van
den jeugdigen beeldhouwer Peter de Jong.
CONCERT OP HET BUITENHOF
Het muziekkorps bij den Weermachtsbeveldébber in Nederland zal heden van 12 tot 1
uur op het Buitenhof een concert geven!
Het programma luidt: 1. Frllhlings Einzüg,
Marsen van Fr. van Blom, 2. Ouverture zur
Oper „Der Wildschtltz" van A. Lortzing; 3. Walser ad. ballett: „Dornröschen" van F. TsjaXowsky; 4. Humoreske, van A. Dworak; 5. Fan»
tasie aus: „La Bohème" van G. Puccini- 6. Perpetuum mobile, van J. Strauss; 7. Potporri*» Der
Vogelhündler" van G. Zeiler; 8. a Radetzky
Marsch van J. Strauss, 9 b. Regimentsgruss,
Marsch van Stelnbeck.

KRANSLEGGING IN KAMP WAALSDORP
Aan de nabestaanden der van 10—15 Mei 1040
op het veld van eer gevallen militairen van het
voormalige ie depot infanterie idepotbataljons

grenadiers en jagers van het 4e depotbataljon)
en aan allen, die daarbij gediend hebben, wordt
meegedeeld, dat de oud-depotcommandant, res.
luitenant-kolonel J. Moorman, vergezeld van
den oud-luitenant-adjudant P. G. Palmen en
den adjudant-onderofficier H. G. Susan, op 10
Mcl een kran, heeft neergelegd in het kamp
Waalsdorp als eerbiedige hulde aan de geval»
fcn kameraden van het I« depot infanterie.

___W______W___^^PfSlfs^^--
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AI»O»H«O»THEATEE. «era
Van 1 uur
al doorloopend tot U uur 10 laar

Vin is het geenszins iets ongemeens de la Mar
te ontmoeten of hem te leeren kennen. Heel
veel Hagenaars zullen hem of op de Nederlandsche planken of op het tooneel in de Oost wel
eens eerder gezien hebben. Wij twijfelen daar
zelfs niet aan!
De lezer zal echter begrijpen dat de bizonderheid en vermelding van onze ontmoeting
met dezen artiest ergens anders haar oorsprong
vindt. Hoewel het geen geheim meer is: De la
Mar gaat jubileeren! Dezer dagen zal het dertig
jaar geleden zijn.
hÜ voor het eerst last
kreeg van' de ziekte, die men „plankenkoorts pleegt te noemen. Het zat overigens in
de familie, want zoowel Chris' vader, Gharles,
als zijn nicht tientje en zijn broer Nap, hébben
deze kwaal te pakken gehad!
„Mijn debuut maakte ik als achttienjarige
jongeman bij Delmonte in derol van een graaf,"
zegt Chris de la Mar. „Daarna
en dan.volgt
het hdele relaas van zijn leven. Afwisselend,
Directeur Dirk Verheelt
bewogen, avontuurlijk
kortom zooals alleen
het leven van een artiest kan zijn. Chris heeft
HEDENMIDDAG, twee uur
ook nog met „grooten" ais Louis bouwmeester
wederopvoering van:
Eerste
samengewerkt, o. a. in De koopman van Venetië. Ook Nedérlandsch»lndié heelt hij verscheldene malen met een-bezoek vereerd en menige
aardige geschiedenis komt hem daarbij in de
herinnering.
Zoo is hij eens als eenige blanke artiest in
het plaatsje Ampenan Lombok geweest, waar
Blijspel van Dodie Smith
hij optrad in een „uitverkochten schouwburg"..
Regie:
Bets Ranucci—Beekman.
„Stel u voor toen ik daar het Chineesche theaGEWONE
tertje .— want dat was de schouwburg!
binPRIJZEN. COUPONS GELDIG.
nentrad zaten er elf menschen in de zaal- Op
mijn vraag aan den resident, waar het publiek
..-■.-" HEDENAVOND, kwart over 7
bleef, antwoordde deze dat de elj menschen het
geheele auditorium vormden!"
Geschiedenis na geschiedenis volgt en wij
luisteren aandachtig. Dan kijkt hij op zijn horloge en zegt „Kom, ik ga me even veranderen"
'? POPULAIRE PRU2EN: f 1.50—f040.
voor de twee Piccolo's."
" Even»! flater ontmoeten we Chris de la Mar
wederom. Maar nu als artiest, of officieeier- ge»
zegd „in de uniform van zijn functie''^ Verder
Het Duitsche dienstpostkantoor
vertellen ls onnoodig. Zooals gezegd men kent
Den Haag „nationaal-socialistisch
Chris de la Mar wel. Ook de andere medewerkenden van het programma van het Piccadilly
modelbedrijf
Cabaret vormen een waardige omlijsting van
aanleiding
Naar
van de verleening van 'flen
zijn optreden. We noemen den goochelaar mr
titel „nationaal-socialistisch modelbedl-iif^ verHarrison met verbluffende staaltjes. Carola
met.de overdracht van het eerevaandèl
Wentinck; een lieftallige^zangeres en de danse- . bonden
het Duitsche dienstpostkantoor Den «aah
aan
menig
ressen = The Violet Sisters die
weiverzal de Rijksminister der , Posterijen; dr
diend applausje oogsten.
Ohnesorge, heden een bezoek aan ons. land
In de Tavern speelt de Belgische vioolvirbrengen om op een groote samenkomst a met
tuoos Jean Bogaerts. die wegens het groote aansluitende*, kameraadschapsavond
te 17' uur
succes tot September ls geprolongeerd.
in den Dierentuin het woord te voeren.
T
Rljkspostminister dr Ohnesorge. een van de
oudste medestrijders van den?ührer werd, naar
EXCURSIE NAAR HET ZUIDERPARK.
men weet; op 1 Mél jl. als tweede
De Vereeniging voor Handel,
verheid en
met -den titel? „pionier van den arbeid" onden»
*
Gemeentebelangen heeft haar leden een scheiden.
-"
exeursle,Aangeboden naar het Zuiderpark onder
leiding-van den heer S. G. A. Doorenbós, directeur» der.Gemeenteplantsoenen. De in grooten
TACHTIGJARIGEN GENOTEN VAN
getale opgekomen belangstellenden genotenvan
GOOCHELAAR.
de schitterende bloemenpracht en den mooien
Vrijdagavond
heelt de heer 3. C. Burgersdijk
,
aanleg van dit park.
De voorzitter, mr H. J. Romeijn. dankte den de bewoners van Huize „fony" laten genieten
een.serie uitgelezen goocheltoeren.
directeur voor het gebodene en prees Den Haag van
groot enthousiasme leefden de dames en
Met
hem
gelukkig
en
met alles wat in deze geheeren
de meesten reeds over de'tachtig!
meente óp het gebied van park- en plantsoenmee
de
wonderen, die hun werden voorgemet
aanleg, sportaangelegenheden en vogelbescherming, met behoud zooveel mogelijk van het tooverd. De feestelijke stemming werd nog verhoogd door het pianospel van mejuffrouw
reeds bestaande, is verkregen, waardoor Den Bertha
van der waag en den heer van NeyninHaag eén voorbeeld is geworden voor binnengen Nanninga.
en buitenland.

<^R!»I>»2^NE»«A. Elteadler Lebweneae. On
bet tooneel: Alberl de Boor. humorist.
2 en 8 uur. Zondag van 1 uur af doorloopend en 8 uur. 18 Jaar.
FLORA-THEATER. 2JO en 7.45 uur. Goud
14 Jaar Op bet tooneel: Da arte ltetb-
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CINEMA. Operafal 249 en 74« uur

ROOFOVERVAL IN RIJSBERGEN

Man

DIVERSEN

CINEAC BUITENHOF 20. Doorloopend van
9.30—
uur Zondags van 12 uur af
Actualiteiten, documentaire en teekenlil»». Alle leeftijden
STUDIO-THEATER. Zondag 12 uur. De. Wonderen «an liet heelal. Alle. leeftijdan.

:

aan hét hoofdbureau v«» póÜUe.

Aanwezig

Alfacahderplèin 20 en aldaar te: bevragen op' "Me
.werkdagen, telefonisch alleen tussi^en lD.3a.en 12
uur en mondeling tusschen iï.3o' « 14H uUr, de
navolgende voorwerpen, als gevonden gedeponeerd
op S Mei 1941:
,r-~ > -,,- 'js:
" ■ ■_

.

._-.- Ben actetasch inhoudende badkle-idi---l.<en.--^in»
demehopje. een donkergroene,
inh. il «nt
en 'verschillende - distribütiebónnen, een 'heerenrijwiel merk

.^heltield". «en damesbroche. «en

stuk jute, een ladeltasch mat ; gereedschap, een
blauwe mütZ, een led. dainè«i>ortémonnaié inh.
t 0.405, eenlge bons, éen speld èn 'een-"medaille." een

heerenrijwiel, een pakje
met acht bouten én moeren, een rubber riem, een

blauw lederen etui met ritesluiting inh. een vul-!l-enhouder> een potlood en een «tukje vl-ülgom. een
■, broodzak met flesch. een f-mta»ie,broche^e«n aanslagbiljet voor de straatbelasting:.'tjp.v."t.' lil. Rl d.
jünde. ven Haag, een: namésrtlwlel "Mg-Mij. ««-,
' damesrljwiel,
diverse handschoenen en sleutels en
Ceintuurs.
»■"..'... ....-.-.; .
'-' Aanwezig en te bevragen bU dê navolgende in: geiitenen, onderstaande voorwerpen:
—"led.
Ben passerdoos, «epos. «ijzenlaan 2°- een br.

*"

' actetasch, inh. zwarte .regenpijpen, voetbalbroekje
" gymschoenen, handdoek,
Brcodstraat 21:

v^eién^

een slot met sleutel 1905; W. Xoelemij. Newtonstr.
. 30: een bi; led. dame-beurs met ritssluiting Wh.
drie I.ip-i3leutel3, Verheijden. Iranklwstraat 7; een
br. schooltasch met schoenlepel. De^s. Wouwermanstraat 12«; een gouden damespolshorloge,. Wijngaarden, Brandtstraat 173; een groote br. led. portemonnale. v. d. Ix>o. Valllantlaan 211; een
-zehotaehe terriër, Bllasberg. vddelstraat 2»; een
groene vulpenhouder. Woning, goestdijlizchekade10;
een br. kinderschoen. Roos. 'Zach. Jansenstraat 17:
een br. lederen aeteta!«!h inh. 2 boeken. 1 ,c!»ri«
en 1 paar kinderschoentjes. Vink. -»oreel«*-»tr.
17; 3 sleutels, v. BiMerveld. Nenestetlaan 251; «en

VEREENIGING
llersvereeniging haar jaarlijksche algemeene
ledenvergadering gehouden.
In zijn openingsrede deelde de voorzitter
mede, dat enkele bestuursleden hun functie
hebben neergelegd.
De secretaris, de heer W. 3. J. Broers, deelde
vervolgens mede, dat een rondzendbrief is uitgegaan om te waarschuwen tegen het berekenen van te h<x>ge prijzen. Verdere mededeel!-,gen over het verbod van het gebruik van de
benamingen: pond, ons. mud, el enz., benevens
over de verplichting om de goederen te prijzen,
zullen spoedig volgen.
Aangezien het betalen van de omzetbelasting
1 maal per 3 maanden voor velen moeilijkheden
zal opleveren, is door middel van de 's-Gravenhaagsche Middenstandsbank. Parkstraat 36, een
ophaaldienst in het leven geroepen, waardoor
wekelijks een door de leden zelf te bepalen bedrag kan worden afgedragen „ter betaling van
deze belasting en eventuëele verdere periodieke verplichtingen. Er zal een rente worden
vergoed van 3 pet.
Het Is gebleken, dat vooral in de z.g. volkswijken een groot aantal bonnen van Winter»
hulp Nederland door de middenstandszaken in
ontvangst is genomen.
Gedurende de maanden Junl en Juli zullen
een drietal lezingen worden gehouden over
actueele vraagstukken betreffende het bedrijf-!leven.
Het jaarverslag, dat vervolgens door den
secretaris werd uitgebracht en dat ln druk is
verschenen, werd goedgekeurd evenals de flnancieele jaarstukken.
De bestuursverkiezingen hadden tot resullaat, dat de heer Fr. Xelslair werd herkozen,
terwijl de heer G. G. M. Verhagen als nieuw
bestuurslid zitting nam. Teneinde een vlot verloop van de werkzaamheden te bevorderen,
werd besloten de verdere vacatures niet te ver-

vullen.
Bij de rondvraag werd verzocht de omzetbelasting nog eens door een spreker te doen toe»

lichten.

Met nadruk werd er nog eens op gewezen hoe
noodzakelijk het is voor de middenstands-jongeren om zich te bekwamen voor het diploma
Algemeene Handelskennis en daarvoor gebruik
te maken van den eigen cursub.

—

De heer 5. S. Kloosterman alhier, «and.
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1, door het
Prev. kerkbestuur van Gelderland toegelaten
tot de l!v>n««U*»b«*U«Unj** in d» ll«d. Hen*,
kerk.

BIERHUIS

—
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ROTISSERIE

TENTOONSTELLINGEN
MUSEA, ENZ.
BOEATAN. Kneuterdljk 18a. TentoonsteUlng van
Indische Kunstnijverheid.
NATIONALE BIBLIOTHEEK. Geopend op werk»
dagen van 10—16.30 uur.
DIERENTUIN. Geopend dagelijks van fl— uur.
GEM-j-iEN-IV-ARlllllE---. Geopend dagelijks van
9.30—1? uur.
GEMEENTE-MUSEUM. Dagelijks van 10—1? uur.
Zondags van 13—1? uur. Leeszaal geopend van
11—16 uur.
Jubileumtentoonstelling Haag«he» Kunstkring.
GEVANGENPOORT. Geopend van 10—5 uur. Zondag» van I—3 uur.
Huize Holwljck. Voorburg.
HUVGENSMUSEUM.
Geopend op werkdagen van 10—16 uur. Zon»
dags van 13—16 uur.
MAUR*cTS«UIS. Korte Vijverberg 8. Geopend dag.
van 10—1? uur. Zondag, van 13—17 uur.
MUSEUM BREDIUS. Prinsegracht 8. Dagelijks ge»
opend van 10—16 uur. Zondags van 13—16 uur.
MUSEUM VOOR
Hem,terhul«traat
2E. Dagelijks, ook Zondag, geopend van 13.30—
16 uur.
Tentoonstelling van werkstukken. Voor den
natlonalen teekenwedstrijd, uitgeschreven door
de Ned. Ver. voor teekenonderwil». Tot 24 Mei.
MUSEUM H. W. MESDAG. Laan van Meerdervoort
7b. Dagelijks van 10—5 uur. Zondag, van l—s
uur.
ORANJE-NASSAU MUSEUM. Prinsegracht. Ge»
opehd Woensdag en Zaterdag van 13J0—
uur. Vrijdag, van 10—12.30 uur. eiken eersten
Zondag van de maand 13.30—16.30 uur.
Zeestraat 65b. Dagelijks
PANOIiAMA.MESDAG.
van 11—5 uur. Zondag» van 12—5 uur.
PENNINGKABINET. Geopend op werkdagen, be»
halve Zaterdags van 9.30—12.30 en van .-*»*»
«O uur. Zaterdag, van 9.20—
uur. Zon»
dag» gesloten.

POSTMUSEUM, Kortenaerkade 11. Geopend op
werkdagen van 10—4 uur. Tentoonstelling van
de eerste Nederlandsche postzegel».
VREDESPALEIS. Carneglclaan. Geopend van 14 tot
16 uur. Zondag» gesloten.
WANDEL». VOGEL» EN DIERENPARK „WASSE«AAR". RUl»»ti»tw««*. nabij ««tel Ou».

In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft
een roofoverval plaats gehad bij den landbouwer Rovers, wonende in het gehucht Oekel onder Rijsbergen, waar een vijftal boerderijen bij
eikaar slaat. Om één uur, toen de landbouwer
en zijn vrouw te bed lagen, hoorden zij gestommel. Zij zijn uit bed gegaan en vonden in de
huiskamer de ramen open. Er stonden drie man»
nen voor met revolvers in de hand, die zich
voor douanen uitgaven en toegang eischten. De
vrouw maakte hierop de deur open, waarna de
mannen binnendrongen. Het bleek toen, dat
inmiddels reeds een vierde indringei langs den
achterkant door een raam in het huis was gekomen. Hij kwam daar in een afgesloten kamer
waaruit de drie overigen hem eerst bevrijdden.
De mannen eischten daarop geld en de vrouw
gaf hun een portemonnaie met 160 gulden. Vervolgens vroegen zij naar goud. dat de landbouwer echter niet in huis had. Men heeft vervol»
gens den man in de bijkeuken en de vrouw in
de slaapkamer opgesloten, waarna het geheele
huis -onderzocht werd. Tenslotte heeft men den
landbouwer en zijn vrouw op hun bed vastge' bonden.
Toen gistermorgen om . zeven uur dé Knecht
kwam. vond hij hen in dézen, .^töéstenj-L Het
bleek, dat de indringers verschillende dingen,
die zij reeds hadden ingepakt/hadden achtergelaten, zoodat zij vermoedelijk in .Tjun^'wêtk. gestoord zijn. Gistermorgen is hét Vparket' ter
; plaatse geweest en heeft men o^n. met een
speurhond van rijksveldwachter Hagenaar een
onderzoek ingesteld, dat echter tot dusverre
geen resultaat had. Volgens de verklaring van
Rovers zouden er bij de indringers ten minste
twee Belgen zijn, hetgeen men o.a. opmaakt uit
het feit, dat zij zich als „douane" aandienden,
terwijl in ons land „rijksambtenaren" gebruikelijk is.
"

geduid.

Eindelijk opgestaan, omdat ik vreesde, dat
mijn voor dé vierde maal gezette lindebloesem»

thee koud zou worden, gooide ik weer op zoon
morgen de dekens over 't voeteneind van m'n
empirebed. dateenigszins gelijkt op een wieg of
ook wel op een^-ictoria. Met wielener ónder en
een paar vurigekoetspaardén er vóór zou 't een
keurig gespan vormen om er zoo 's morgens
mee door 't Haagje te toeren. Ik zou dan op 'n

zonnigen morgen, natuurlijk zelf -ie paarden

mennend, voor een der Buitenh-if-cafés stilhouden om mij in m'n koets een geurigen mor»
gendrank, te laten aanreiken!
Toen ik eenmaal uit de veeren of „pluimenw,as én naar buiten spiedde, moest ik wel toegeven, dat Frans' meteorologische aanleg verre
yan on-Biltsch is: het had geregend en 't zou
weer gaan regenen! Na mijn eeuwig weer aan»
groeienden baard afgekrabd te hebben, dwong
ik mij tot het doen van mijn dagelijksche sportln^»de-Mapi-amer. v zooals ,de . Amerikaansche
*>*!^ette^
mij a-A
!MHdMOt-^nént**
Meger geleerd heeft. Mijn p-/jM,a vliegt uit.
Daar sta ik dan; ontdaan van alles wat naar
textiel zweemt! Maar zonder een goedkeurend
knikje van de zou vallen mij dié toeren dubbel
zwaar. Ik zwaai met m'n armen, buig m'n romp
met gestrekte knieën, waarbij m'n vingers m'n
teenéh raken. Ik lig uitgestrekt op den grond en

....

bl. damespotloodje, een

's GRAVENHAAGSCHE WINKELIERS-

Onder voorzitterschap van den heer A. F.
B. Vorst heeft de 's-Gravenhaagsche Winke-

vitaminen C zette en daarbij meteen m'n tong,
die vanwege den vorigen avond nogal eens als
een taai stuk steunzool aanvoelt, weer frisch
en soepel maakte. Ik betreur dit gemis, deelom Marie-zelf, die alles op een verkeerd paard,
in casu een petgoozer, heeft gezet, bij wien ze
het. naar verluidt, niet al te best heeft, deels
omdat ik die heerlijke grape-fruits ontbeer,
door mijn bijna-naamgenoot Cras in -Lens
vruchtenwinkel toentertijd als crêp-fmta aan»

"''"

GEVONDEN VOORWERPEN

-

en vrouw op bed

vastgebonden

leeftijden

—

Misschien dat sommigen van U betzelfde on»
«lervonden hebben «1« ondergeteekende. toen
de zon zich gedurende vele dagen zoo goed
als niet vertoonde. Voor mij althans was het
één reeks teleurstellingen, telkens als de zon
in de vroegte, gebreke bleef, mij bij m'n
ontwaken op, m'n sponde goeden morgen toe
te lachen, een voor mij onontbeerlijk begin
van den dag. Ik heb zoodoende iederen mor»
gen te kampen gehad tegen 'n opkomende «Hagrijnigheid. Als Frans om kwart over zeven
m'n gordijnen opentrok en ik vroeg hem. hoe
het met het weer gesteld is, kwam er strijk
en zet als antwoord: «Dikke lucht, meneer!"
of: „'t Regent, meneer!" Gelukkig «preekt
Frans nog met .twee** woonden. Zn diagnose
ontstemde me. Ik wilde dan ook maal- liever
.llet naar buiten kijken om te controleeren, of zijn
weerrapport mij juist of onaannemelijk leek.
Ik draalde me nog eens om met m'n rug naar
het raam. Zoo nog wat omwoelend bedacht
ik me, toen het vanmorgen weer hetzelfde
liedje was. hoe ik Marie miste, die me indertijd op ditzelfde uur 'n glas grape-fruitsap
bracht, dat mij van binnen geheel onder d»

Gemengd Nieuws

Zondag van 2 uur at itoorloopend en
7JO uur 18 laar
IiLVMPIA De laatste ronde. 206 en 8 uur
18 Jaar. In bet voorprogramma Door de
oerwouden van lndo>Cblna
REK. l2e«QlUQtlt«n aua dem Wtenerwald
Doorloopend van 10 uur af. Zondaas van
12 uur af doorloopend. Alle leeftijden
Aanvang van de tïoofdfun» 104». 124»
' 14.15.
10.05. 17.55. 19.45. 214»
ROXV.TEEATER De «ter van lbo 218 en
7.45 uur 18 laar. Zondags van 2 uur af
doorloopend
SEINPOST De verstofte vrijgezel 2-13 en
8 uur. 18 Jaar
!iota«oo»u. 180. «H»
7 «n 8 uur Zondag van 2 uur af doorloopend en 8 uur 18 Jaar
WEST-END Op bet ooneel Hallo Plantje
Met rientje de 1» Mar 2.15 en B uur
Vrij»»», geen middagvoorstelling Alle

EEN LENTEDAG VAN
'S MORGENS ACHT TOT
MIDDERNACHT

■

GEZOND EN GENEESKRACHTIG.
VICTORIA BRON NV. NEDERLANDIüCDE MV

Zaterdag 2*o. 3 en 7.43 uur Zondag »a«
1 uur af doorloopend
METROPOLS. 2 en 7*o uur. Liefde op «kis.
Op „et tooneel: Variété. Alle leerlijden

STADSSCHOUWBURG ■
RESIDENTIE TOONEEL

«HEB DEN
GRAAF VERNOORD!

Vietaria

-m*

:)DEON

inlichtingen Asyl.

loosduinen: zwart kinderschoentje. Haagweg 153: geel-bruln hondje aa» het Aiyl; bruin
lederen rugtazch)». Burgem v. d. Veldestraat 24.

HERHALINGEN

.

■

Opgevangen honden: Voor
Nieuwe Haven 73.

Terry.

MAURITSHUIS. 3 uur. Kamermuziekuitvoering
Met medewerking van EU»- Anema. zang; l»da
van der Laag. vlooi en V. J. Schmldt. plano
SCALA. 7.30 uur. Nederlandsch Volk-tooneel: De
pastoor van lUrchleld.
Cabarets
4
en
8
uur
CORRIDA
LYBELLE. 7 uur.
PICCADILLY. 3JO «n 8 uur.
DINSDAG 13 MEL
STADSSCHOUWBURG. 7.30 uur. «et Nederlandsch
Tooneel: Intimiteiten.
MAURITSHUIS. 3 uur. Ilamermullekuitvoei-lng.
Met medewerking van Ell-, Anema. zang; Llda
van der Laag. viool en «*. I. Schmldt. plan».
SCALA. 7.30 uur. Nederlantls-h Volkstooneel:
De pastoor van lllrchleld.
Cabarets
CORRIDA. 4 en 8 uur.
LYBELLV. 7 uur.
PICCADILLY. 3-30 en 8 uur.

We hebben Chris de la «ar ontmoet, Niet in
een artiestencafé of in den schouwburg, maar
in Gabaret ?iccadill?. waar hU thans optreedt.

.

VEELENGD

ZOEKT
DE ZON OP!

damespolshorloge met lederen bandje.

>^---»klinstraat 3: «en br. da»ne«««ho«». i*M»
«enant. l»»»ld.weg «21: een gevlamde vulp»-nhou»
dar. de 20oy». Bumier«traat 3»; «en Indische broche. Ilrüger. Pension Rosarium. 5. Israëlsplein tot
13/3 daarna Huize Molenbeke. Bergen aan Zee:
een zwarte vulpen merk Matedor. Beening. Vel»»
-«nbruehstraat 239. een br. lederen voetbal, v. d
Gaag. Indigostraat 90; een zwarte damesportemonnaie inh. «enig geld en bonnen. Sous. sonoystraat
21: «en portemonnaie met eenig papiergeld en een
broodbonnetje, den Duik. Vijzelstraat 163; een or.
lederen dame«portemonna!e met inhoud, de RUVter. Hur. 11-,kstraat 172. «en bankbiljet.- Haaksma.
Ohmstraat 1«: een bl. portemonnaie Inh. een loterijbriefje en geld. Ander. Harteveldstraat 18
(TeL 555387): 2 batten en 2 honden. Nieuwe Haven 73 (Asy»

A«TA»T»IEATE»t. Henaonpapa knapt bet «n.
«4». 3 en 74» uur Zondags 14».
en 8.15 uur. 1» jaar
CITY-THEATER. ValaeN gel*. «H» e» 74»
uur. Zondag van 3 uur al «l»«»lo»pen«>
en I*o uur. l» jaar
?a»»aHs>THgATtl». Ze kant n» ntet «aar.
21} en 7jo uur. Zondag van 3 uur al
doorloopend 18 laar.

MAANDAG 12 MEL
DILIGENTIA. 7.30 uur lmre Ungar, plano.

Deze week in Piccadilly-cabaret

verchr.

PREMIERES

CORRIDA. 4 en 3 uur
LYBELLE. 3 en 7 uur.
PICCADILLY. 3JO en 8 uur.

CHRIS DE LA MAR DERTIG JAAR
OP DE VLAMDEN

HHH. met Hevea banden, v. d
katten. **-U-*f»tW-l
-Mvere» «hakel»
«te Kok. Uogendorpatraat tt; een *«*Nlka
sleutel Gen». Reiniging. Brouwersgracht Sr. «en

«seiJde. RiJswiJkseheweg 538: 3
Ro»-nv>»*»lr. Oalandplein 19: «en

DE FILMS VAN
DEZE WEEK

Cabarets

Gouw* 21

"

OCHTENDBLAD A
grijze step. merk

LTAl****»-»OM»-*«R<3. Het limdentu ***->»»«*
X uur Een lentedag van
'» «o,,»!» aebt tot
middernacht 7J5 uur: Dc heb den «raaf -«r-moord.
DU^IIENT-A 7JO uur. Hofstad* Jeugdorices*. Onder leiding van TUI-, Talboon» Smit*.
MAVIIII*SHUIS. 3 uur. llan>ermu-d«kwtVf»»rinj»l.
Met medewerking van EU-, Anema. zang: Llda
van der Laag. --looi en «*. J. Schmldt. piano.
SCALA. 2en 7JO uur. Nederland«h Volkstooncel:
De pastoor van llirehleld.

mW

—

ZONDAG 11 MEI 1941

ZONDAG 11 MEI.

Teckententoonstelling geepend.

Mitf-onsWins'

'^-

—

TAVERNE

GROOTE BOSCHBRAND
IN LIMBURG
Ook brand op de Brunssumer heide
Gistermiddag omstreeks drie uur is brand ont»
staan in bosschen, gelegen te^essel in de Donk
(Limburg). Deze brand heeft isch Hhgevolge
van den feilen Noordenwind uitgestrekt, nver
een afstand van ruim zes kilometer, in, richting van Neer.. De schade wordt geschat op
ruim 50.000 gulden. De bosschen wapen slechts
gedeeltelijk tegen brand verzekerd.. De: brandweer van Venlo was aanwezig^ doch. kon ten
gevolge van den sterken wind niets uitrichten.
Lr bestaat vrees voor verdere uitbreiding van
den brand.

Zaterdagmiddag te ongeveer 4 uur is door
onbekende oorzaak een bosch» en heidebrand
ontstaan op de Brunssumer heide, een prachtig
heuvelachtig stuk natuurschoon, gelegen in de
omgeving van denHeksenbergonder degemeen»
te Heerlen. De felle wind wakkerde het vuur
aan. De politiekorpsen van Heerlen en Bruns»
sum, de brandweer van den Heerlenschen
luchtbeschermingsdienst en arbeiders van den
dienst van Publieke Werken van de gemeente
Heerlen namen deel aan de bestrijding van bet
vuur. Het duurde tot ongeveer 8 uur 'savonds
voor de loop der vlammen kon ' worden gestremd. Toen was ongeveer 70 ha bosch- en
heide in vlammen opgegaan.

.

Wassenaar. Geopend degelijk» van 9 uur tot
zonsondergang.

ZEISS-PLANETARIUM...HAAGSCHE
COURANT".
Wagenstraat
getijden

3*"—37. 15.45 en 20 uur. Do jaarhler en in de poolstreken. waterdag»

avond en Zondag gesloten.
ZUIDERPARK. Tentoonsteling van bloemen
beeldhouwwerk. Geopend van S—2l uur.

en

KUNSTHANDELS, ENZ
KUNSTZAAL KLE*iKAMP. Geopend op werkdagen van 10—5 uur. Zondag» van 2—4 uur. Tentoonstelling van werken door H. J. Wolter.
Tot 21 Mei.
KUNSTHANDEL MARTINUS UERNUR. Zeestraat
63. Geopend op werkdagen van 10—5 uur. Tentoonstelling van werken door Glj, Kramer.
Tot 18 Mel.
KUNSTHANDEL GEBR. KOCH. Hoogstraat 7. Ge»
opend op werkdagen van 10— uur. Tentoonstelling van werken door A. J. Zwart. Tot 17 Mel.
KUNSTHANDEL G. J. NIEUWENHMZEN SEGAAR.
Anna Pau!owna»traat 107. Geopend op werk»
dagen van 10—5 uur. Tentoon^elllng van schilderijen door Dirk Nljland. Tot 21 Mei.
KUNSTHANDEL D. SALA EN ZONEN, Noordelnde
.9. Geopend op werkdagen van 10—5 uur. Ten»
toonstelling van schilderijen van de Grootmeesten der Haag«h« Schools
KUNSTZAAL BENNEWITZ. Noordeinde 48. Ge»
opend op werkdagen van 10—5 uur. Zondag»
van 2—5 uur. Tentoonstelling van oude kunst.
Tot 1 Junl.
KUNSTZAAL 't CENTER. Geest 2. Geopend op
werkdagen van 10—5 uur. Tentoonstelling van
werken der leden van de Haag»ohe SoheUolub.
Tot 31 Mei.
KUNSTZAAL KUNST VAN ONZEN TUD. Print.
Maurltopleln 21. Geopend op werkdagen van
10-5 uur. Zondag, van 2—4 uur. Tentoonstelling van werken door Jean Paul en Gerard
' Marre. Tot 21 Mel.
KUNSTZAAL PLAATS. Plaat, n. Geopend op
werkdagen van 10-5 uur. ***«ntoon»teUlng van
werken door H. F. Elellng en O. G. Verburg^Kramer». Tot 31 Mei.
KUNSTZAAL SCHERFT. Laan van Meerdervoort «8.
Geopend op werkdagen van 10—9 uur. Zondag»
van 1— uur. Tentoonstelling van eteen en
litho', van Prange. Tot 17 Mel.
DE STIJL. Hoogewai 0. Geopend op werkdag»-, van
.o—9 uur. Tentoonstelling van werken door
Vlotor Ja«ol».

Vijf en zestig jaar getrouwd
De heer en mevrouw J. diere— Mazurél,
wonende Nipponstraat 40 te Leiden, zullen op
Zaterdag 24 Mei a.s. den dag herdenken waar»
op zij voor 65 jaar in het huwelijk traden.
Het zal het bejaarde bruidspaar, de. bruidegom telt 84 jaar en de bruid 83, op dien dag
zeker niet aan belangstelling ontbreken.

ZOMERHUISJES GEPLUNDERD.
Dader aangehouden.
De politie te Bergentheim heeft een goede
vangst gedaan, door den arbeider J. H. K. uit
Almelo aan te houden. K. had in vijf zomer»
huisjes ingebroken en daaruit meegenomen wat
van zijn gading was, echter voornamelijk klee»
dingstükken. Hij verschafte zich toegang tot de
huisjes door de sloten te verbreken of een ruit
uit te snijden. De man zal ter beschikking van
de justitie worden gesteld.

BRAND TE RIDDERKERK.
Gistermiddag is. doordat jongens met vuur
speelden, in de nabijheid van de modellenloods
van de N.V. Machinefabriek voorheen Bakker
en Co., te Ridderkerk, deze loods in brand ge»
raakt. De brand werd direct bemerkt lh het ln
de onmiddellijke nabijheid gelegen kamp der
Duitsche marine. Deze trokken er met hun
brandbluschmiddelen op ult en ook de Ridder»
kerksche motorspuit was spoedig aanwezig.
Doordat vele Duitsche militairen aanwezig wa»
ren, konden verscheidene modellen, ongeveer
tachtig procent van het aantal, worden gered.
Verzekering dekt de schade.
(Vervolg

van kolom

kom, terwijl mijn
beenen vloervast
blijven, overeind:

waarna ik met m'n
voeten over mijn
hoofd heen, het

Afgaansche-, karpet

raak, en zoo meer.
Elk dezer staaltjes parterre-acrobatiek, een
circusartist waardig, herhaal ik twintigmaal.
Tot slot volgen dan nog springoefeningen, in

grooten balletstijl uitgevoerd, heele beenenbuigingen en een koude douche als dessert.
Maar veel lichter gaat.mij dit alles af, als 't
zonlicht hierbij zn medewerking verleent!
Noch m'n ontbijt, noch m'n eerste sigaret
waren bij machte op dezen somberen ochtend
den domper, die over mij hing, van mij weg te
nemen. Ik bepeins hoe verwonderlijk het toch
eigenlijk wel is, dat de menschelijke stemmingen van velerlei invloeden zoowel van binnen
als van buiten komend, afhankelijk zijn. Dat 't
feit, dat ik op dezen morgen de zon niet zie, in
staat is mij ter neer te drukken. Hoe gaarne
zou ik dien Noorschén professor Pettersen, den
tegenvoeter van onzen inheemschén Veraart,
den regenmaker, te hulp willen roepen, wien
het onlangs gelukt ia, met behulp van chloor,calcium de nevelen te doen verdwijnen, waar»
door bij de eenige man ter wereld is, die ons te
allen tijde in het zonnetje kan zetten.
Spreek met Pettersen
en de zon schijnt!
Ineens valt de radio, die dezen morgen nog
niet veel muziek gebracht heeft, die in staat
was me op te monteren, mij in de
Plotseling
rede.
zingt de stem van '
Lou Bandv mij toe:
„Zoekt de zon op,
dat is zoo fijn!
„Want «en beetje
zonneschijn
dat
-l»»bs»«^«i>
moet er zijn!
Geef toe. dat deze tekst kennelijk niet van
'n Vondel of 'n Bouten» is, maar toch schuilt
er in die simpele woorden 'n kern van waar»
held. Bet is een recept van een levenskenner
en daar gaat 't mij om! Daar had ik dezen
morgen behoefte aan! Zoekt de zon op! zal van
dezen morgen af, meer dan ooi», het parool
zijn. Immers de zon is er altijd, is overal,
al gaat ze achter de wolken schuil. In leder
menseh weerspiegelt de zon zleh al» we er
maar oog voor hebben; als we haar maar zoeen dus tenslotte
ken
ook vinden! Kijkt
U maar eens fa de «tralende oogen van een
gelukkig spelend kind. Is dat zon of niet?
Toen ik zoo eens door m'n raam naar boven
tuurde, meende ik, dat het zonnetje door ds
nevelen heen, me bemoedigend toelachte. He
zette me schrap en ontdeed me met geweld
van die belemmerende, remmende somberheid
en liep, 't refreintje qaflultend, naar buiten.
<Zte vervol» o-vlentan vorig» *«*»»»*>
■

.

—

—

—

)

En ln stilte dankte ik Band?, die m«. zonder
het te weten, weer eens onder het oog had ge»
bracht, in alle omstandigheden de zonzijde op
to zoeken.

Want dan is het leven, zoo oneindig veel ge»
makkelijker.... aangenamer!
Kife-ba*

H»««»«»*'.

—

m» VADERLAND

Berichten over den strijd in Irak
ZWARE VERLIEZEN AAN BEIDE ZIJDEN
Iraaksebe troepen rondom vasra

stellen werd neergeschoten en de bemanning
van twintig koppen geraakte In gevangenschap.

teruggetrokken

Om in de toekomst dergelijke pogingen onmogelijk te maken heeft het Iraaksche opperbevel

en rondom Habbanija

Ult Beiroet Het Iraaksche opperbevel meldt:
Onophoudelijke hevige luchtoombar»tementen
door den vijand hebben de Iraaksche troepen,
die het vliegveld Habbanija delegeren, ge»
noodzaakt zich op betere stellingen terug to
trekken. Op 7 Mei hebben bij Habbanija felle
gevechten gewoed, waarbij de vijand zware
verhezen leed. De Ir-»aksche artillerie beschoot
met succes de Engelsche stellingen. Doch «oir
de Iraaksche verliezen zijn zwaar. In den nacht
van 5 op 6 Mei bombardeerden ','raaksche lucht»
strijdkrachten met succes Engelsche munitie»
depots. In aansluiting op een hevig bombarde»
ment werd een Engelsch toestel op de vlucht
gedreven en werd een andere machine genoodzaakt te Akar Koelak een noodlanding te maken. De Iraaksche vliegtuigen keerden alle op
hun. basis terug. Engelsche luchtstrijdkrachten
bestookten op 6 Mei de militaire luchthaven én
bet station van Washash met bommen, doch
richtten slechts geringe schade aan. Een vijandelijk transportvliegtuig werd buitgemaakt De
inzittenden, bestaande uit een. kapitein, een
sergeant-majoor, drie onderofficieren en elf
manschappen, werden gevangen genomen. Tusschen Bagdad en Masjiahida werd een Engelsche bommenwerper gedwongen tot een noodlanding. De uit vier personen bestaande beman»
ning werd gevangen genomen. Naar uit Bagdad
verluidt, heeft de Iraaksche regeering den pc»
troleumtoevoer naar Haifa thans volkomen af»
gesloten.
Uit Beiroet: Vijf Engelsche transportvliegtuigen hebben Woensdag gepoogd, naar uit
Bagdad verluidt, troepen af te zetten bij Ha»
ditha. het knooppunt van de beide petroleum.leidingen naar Tripolis en Haifa, met de bedoeling sabotage te plegen. Een van de toe-

De overige vier machines keerden toen terug.

alle beschikbare vliegtuigen verdeeld over de
voornaamste stations aan de petroleumlelding.
Dinsdag jl. hebben Engelsche luchtstrijdkrachten 's middag, geruimen tijd boven Bagdad gevlogen en de luchthaven gebombardeerd.
Schade werd niet aangericht
De Iraaksche troepen, die Basra belegeren,
zijn op meer achterwaartsche stellingen teruggetrokken om nlet bloot te staan aan het artillerievuur van. de Engelsche zeestrijdkrachten.
Uit Beiroet: Het Iraaksche opperbevel deelt
mee. dat het Britsohe luchtwapen Mosoél aangevallen en enkele bommen uitgeworpen heeft
Eén Britsch vliegtuig is daarbij neergeschoten

Irak wenscht geen compromis
Uit Alez-po: De Iraaksche minister van oorlog
heeft in de Tau-*u->E-lpresse, op weg' van Bagdad naar Ankara, een interview verleend,
waarin hij zeide. dat de militaire positie gun»
stig is en dat Irak geen compromis in dit conflict zal sluiten, doch zijn recht verlangt.

Von Papen nog te Berlijn
S.P.T. uit Berlijn: De minister van oorlog van
Irak, die in Ankara vertoefde, zal niet naar
Berlijn komen, heeft een öfficieele woordvoerder in de Wilhelmstrasse gistermiddag verklaard. Wat betreft het bericht uit Stamboel,
dat Von Papen gisteravond werd verwacht,
kan worden medegedeeld, dat Von Papen gis»
termiddag nog in de rijkshoofdstad vertoefde
en dat zijn vertrek nog niet is aangekondigd.
(Kaart

van Pelt)
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Politieke kringen te Tokio over de opdracht
van

James Roosevelt

Uit Tokio: Nadat de pogingen van Washingzich met behulp van lauden een
steunpunt aan de kust van Zulil^A«l»--^te
verschaffen, bekend geworden waren, is in
politieke kringen te Tokio het vermoeden ont»
staan, dat de opdracht van James Roosevelt
van grooter beteekenis is dan tot dusver aangenomen is. Zijn reisroute toont reeds duidelijk
den omvang van de door Washington
nagestreefde doeleinden, waartoe niet alleen de
gebieden van het Britsche rijk in dén Stillen
Oceaan en in het Verre Oosten met Inbegrip
van Australië, Singapore en den Indischen
Oceaan behooren. maar ook Zuid»Afrika.
Steunend op Hawaii en Manila, speelt Amerika
reeds thans de beslissende ,rol in het gebied
van Australië, Ned-zrlandsch-lndis, Singapore
en Hongkong.^ hetgeen door de conferentie te
Manila en de aanstaande militaire bespreking
te Singapore speciaal verduidelijkt is. Washington treedt steeds meer op de plaats van
Engeland, dat zijn krachten rondom de Middellandsehe Zée en in Engeland zelf moet
concentreeren. Derhalve is de uitbreiding van
den Amerikaanschen invloed tot den mdischen
Oceaan tot aan Suez een aangelegenheid/die
nagestreefd wordt volgens een verklaring van
den minister van Marine. Knox. De nieuwste
berichten over Amerikaansche „vues", op Zuid»
Afrika eischen bijzondere aandacht naar
politieke kringen te Tokio beteogen.
Uit Cairo: Kapitein James ' Róósevelti de
oudste zoon van président Roósevel^hee^t
Caïro aan eenige persvertegenwoordigers een
interview toegestaan. Toen men hem de vraag
stelde, of hij dacht dat Amerika in het huidige
conflict betrokken zou worden, antwoordde
hij: „Daar is nog niets van te zeggen.Wij hopen,
dat ons de verschrikkingen van den oorlog
bespaard zullen blijven. Hij voegde eraan toe:
«Als wij in den oorlog betrokken mochten
worden, kunnen wlj voorloopig weinig anders
doen dan troepen zenden".
ton, om

H

. .

Fransche pers contra
senator

Pepper

Dakar zal tegen alle aanvallen
van buiten verdedigd worden
Uit Berlijn: De Amerikaansche democratische
senator Pepper heeft in de senaatsrede van
6 Mei j.l. verklaard, dat het tijd is voor de
Vereenigde Staten om hard te worden. Prest»
dent Roosevelt zou den nationalen noodtoestand
moeten afkondigen, opdat de regeering vol»
machten zou krijgen als in oorlogstijd. Voorts
elschte senator Pepper. dat de Vereenigde
Staten gemeenschappelijk met Engeland dienden te verhinderen, dat de spilmogendheden
Groenland. IJsland, de Azoren. de Kaap Verdische eilanden, de Canarlsche eilanden. Singapore en Dakar zouden bezetten. Daarom dien-l?n deze gebieden terstond te worden ingenomen. ten einde aanvallen van de spll op het
Westelijk halfrond onmogelijk te maken en de
toevoerwegen van Engeland met de Amerikaansche vloot en het Amerikaansche luchtwapen te kunnen openhouden.
Daar senator Pepeer onder het voorwendsel
ais zou de spil naar de bezetting van Dakar
streven, heel openlijk verlangt, dat Engeland
en Amerika, Dakar, dus Fransch gebied, zul»
len bezetten, keert de Fransclie pers zich tén
scherpste tegen deze uiteenzettingen van
Pepper. In de Matln -schrijft Stephsn iHuzanne.
dat oen vriendschap van een eeuw ln gevaar
verkeert. Hij stelt de vraag, of deze waanzin»
nige politiek de Vereenigde Staten in conflict
met Frankrijk zullen brengen. in een ander
commentaar van hetzelfde blad wordt gezegd
dat de politiek van inmenging der Vereenigde
Sleten in het Europeesche conflict steeds be>
denkelilkor wordt. De Amerlkaansch» inter»
ventionistcn meenen blijkbaar met de bezetting
vsn Dakar het beste middel ln de hand ta bed»

_V in''dé

ben om de vestiging van de nieuwe orde in
Europa te vertragen.
Paris Soir neemt Henrv Janieres de
rede van Pepper als aanleiding, om met' de
scherpste woorden te wijzen op het oorlogsophitsende drijven van Israël en van de politici
te Washington, dle in sJöodschen dienst staan.
De Oeuvre schrijft, dat Pepper. die tot deregee»
ringsmeerderheid van Roosevelt in het Congres
behoort, thans de stelling weer opneemt, welke
majoor Elliott in hét Amerikaansche tijdschrift
.^.ife" verdedigd heeft en die reeds over een
Amerikaansche invloedszone gebroken heeft
Het fa een schandaal, aldus het blad. dat een
senator van. een'z.g^vreedzamén, democratischen
neutralen staat een dergelijke rede in een
parle-nentsvergadering heeft kunnen houden.
In Washington dient men wel te weten, dat
Frankrijk in het geheel niet bereid
is. de gedachte eener bezetting ton zijn groote
haven
in het Zuidelijke deel van den Atlantischen
Oceaan te dulden. Het zal Dakar tegen alle aanvallen van buiten, vanwaar zij ook mogen komen. verdedigen. „Le France au Traveil" schrijft
"boven het bericht van Pepper: „De oorlogspartij in de Vereenigde Staten is
buiten zich' * "
zelf geraakt".

verdwijnen absoluut door NAA»«l««»UW»S*»>I»«». geheel nr«>hadeWr middel. Geen VO-t.
RESULTAAT GEGARANDEERD.
MUS f «>.
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ENGELSGHE SCHEEPSVERLIEZEN
IN DE MAAND APRIL
Mededeeling van het Britsche
ministerie van Inlichtingen

gearresteerd

Uit Rome: Naar Stefani uit Nieuw Vork

meldt; hebben de Amerikaansche autoriteiten
negentig Italianen, die tijdens de wereldten»
toonstelling ln het Italiaansche paviljoen werkzaam waren en wegens den oorlog niet naar

hun vaderland konden terugkeeren, laten
arresteeren en naar Ellis Island laten overbrengen.
U. P. uit Washington: «et Departement van
Justitie heeft doen blijken, dat de arrestatie
van 90 Italianen te Nieuw Vork in verband
staat met de politiek van beperking der activitelt van sommige buitenlanders. Deze maatregel
richt zich uitsluitend tegen die vreemdelingen,
wier verblijfsvergunning in der Ver. Staten is
afgeloopen of die om andere redenen
het lanu
moeten verlaten.

Duitsch protest over de schepen
afgewezen ?

U^P.

uit Washington: Van welingelichte zijde
wordt vernomu, dat de Ver. Staten het Duit»
sche protest tegen de overneming van in de
havens der Ver. Staten liggende schepen hebben afgewezen.
verluidt wordt in do Duitsche note deze voorgenomen maatregel een
soort beslag genoemd. Hier wijst men er echter
op. dat het wetsvoorstel een schadeloosstelling

Mar

bevat;

Scheepsverbinding

met

de Roode Zee

Uit Washington: In verband met de vetklarlng van den officicelen
woordvoerder van de
scheepvaartcommissie, /olgens welke een
scheepsverbinding naar de Roode Zee werd
aangekondigd, wordt té Washington nog nader
vernomen, dat reeds 7 schepen klaar zijn om
dezen dienst te onderhouden, terwijl in
het geheel door 20 schepen hieraan zal worden
deel»
genomen. Volgens berichten uit marinekringen
ligt het in de bedoeling om deze schepen te
doen konvooieeren.

Dé-llanesnvrès.

.

SS.T. uit Washington: Thans ls officieel nakend gemaakt, dat groote manoeuvres, waaraan
door 550.000 man Amerikaansche troepen zal
worden deelgenomen, tusschen Juli «n September in den staat I.ouislana zullen worden ge»
houden. Tank,, vliegtuigen en parachutisten
zullen op groote schaal in actie komen, terwijl
de burgerbevolking aanwijzingen krijgt om gelande luchttroepen op te sporen en hun aanwezigheid te slgnaleeren. De te houden manoeuvres zijn de grootste in de geschiedenis der
V«. Staten.

DEMONSTRATIES
IN HET BLUSSCHEN VAN
BRANDBOMMEN
Op tal van pleinen in de Duitsche

U-P. uit Londen: Het ministerie van inlichtingen heeft bekend gemaakt dat de totale
seheepsverllézen in April IY6 schepen met
488.124 ton hebben bedragen. Van de verloren
gegane schepen waren er 60 bet 293.089 ton
Engelsche schepen, 43 schepen met 189.473 ton
geallieerde en 3 met 5562 ton neutrale vaartuigen. Dé publicatie van deze cijfers komt «enige
dagen te vroeg, daar »dj eigenlijk eerst Dinsdag
zou geschieden. Dit zou het gevolg zijn van den
uit Amerika vernomen eisch. dat men eerst de
öfficieele verliescijfers zou moeten hooren,
voordat men een beslissing kon nemen over
het zenden van Amerikaansche konvooien. De
Nieuw Yorksche correspondenten van de En»
gelsche bladen berichtten ook dat de elkander
tegensprekende berichten, die de laatste dagen
gepubliceerd zijn over het Engelsche tonnageverlies, de delicate aangelegenheid der Amerl»
kaansche konvooien volledig dreigde te verwarren. De cijfers van April zijn de hoogste. 61e
van öfficieele Engelsche zijde ooit al» verliezen
van een maand gepubliceerd zijn. In de Lon»
densehe bladen wijst men er echter op, dat
daarin ook de verhezen van den Grieksche»
veldtocht alsmede Grieksche en Joegoslavische
schepen verrekend zijn. zoodat zij voor den
Atlantischen Oceaan misschien in werkelijkheid
een lichte verbetering aangeven.

hoofdstad

SF.T. uit Berlijn: Op vijfhonderd vijftig
pleinen in Berlijn werden gistermiddag en worden heden demonstraties gegeven in het blus«ohen van brandbommen. Bij de luchtaanvallen
van den laatsten tijd is het vaak voorgekomen,
aldus de aankondiging in de bladen, dat de
Engelschen een vrij groote hoeveelheid brandbommen hebben geworpen.Verreweg de meeste
branden, die daardoor ontstonden, kouden ge»
bluscht worden.
Bij een luchtaanval begeven de meesten zich
naar de schuilkelder^ maar er blijven toch nog
altijd eenige personen in de woningen om in
geval van brand onmiddellijk de noodige maat»
regelen te kunnen nemen. Dat de autoriteiten
dit streven steunen, bewijzen wel deze demon»
straties, waarbij aan het publiek met echte
bommen de werking van een brandbom wordt
getoond. Reeds vaker zijn den laatsten tijd dergelijke demonstraties gehouden, maar thans
streeft men er naar om een zoo groot mogelijk
publiek te bereiken.

TWEE EENHEIDSPARTIJEN
IN BELGIË

Vlaamsch-Nationaal Verbond

BEMIDDELING IN HEH GRENSGESCHIL ECUADOR—PERU

AANGEBODEN

S^*.r. uit Buenos Aires: Argentinië, Brazilië
en de Vereenigde Staten hebben gemeenschap»
pelijk Ecuador en Peru hun bemiddeling aan»
geboden inzake het tusschen deze laatste landen hangende grensgeschil. In dit bemiddelingsaanbod wijzen deze landen erop, dat Ecuador
en Peru meermalen den wensch te kennen heb»
,ben gegeven dit grensgeschil op vreedzame
wijze óp te lossen. Voorts verklaren zij er geen
bezwaar tegen te hebben, dat door Ecuador en
Peru andere regeeringen worden aangewezen,
indien^ men van oordeel is, dat hierdoor «en
snellere oplossing gevonden zou kunnen -wor-

en Rexpartij
Uit Brussel: De Vlaamsoh-Nationale partij is
door de toetreding van de geheele Verdinaso»
beweging <Ve*-bond van Dietsche NationaalSOlldaristen) en de Vlaamsche afdeeling van de
Rexpartij tot een eenheidsorganisatie geworden,
die onder den naam Vlaamsen-Nationaal Verbond en onder leiding van Staf de Clerccz voortaan de eenige politieke wilsdrager van Vlaanderen zal zijn.
Krachtens de met den Rexistenleider Leon
Degrelle gesloten overeenkomst wordt anderzijds de Rexpartij door het Vlaamsch-Nationale
Verbond als de eenheidspartij voor Wallonië
erkend. De Belgische hoofdstad wordt tot het
Vlaamsche gebied gerekend met de beperking,
dat de Pransch sprekende Rexisten van Brussel
voorloopig nog bij Rex mogen blijven. De Vla»
mingen in Walenland zullen in de toekomst in
het Vlaamsch-NaUonale Verbond georganiseerd
worden.

den.

In politieke kringen te Buenos Aires neemt
men aan, dat dit bemiddelingsinitiatief.? van
Amerika is uitgegaan- In verband met het verwachte bezoek van den minister van Buitenlandsche Zaken van Argentinië aan Washington, schijnen de Vereenigde Staten, zoo Meent
men verder, er bijzondere waarde aan te hech>
.ten ora gezamenlijk met Argentinië en BrllziÜë,
als bemiddelaar in Zuid-Amerika op te treden.

-

-

—~_j

Uitbreiding van de Australische

defensie
S^.l*. uit Canberra: Het Australische oorlogskabinet heeft de benoeming aangekondigd
van een specialen bevelhebber over de strijdkrachten in Australië, wiens bijzondere taak
het zal zijn de Australische defensie uit te
breiden. Zyn bevoegdheden zullen gelijk zijn
aah die der opperbevelhebbers der Australische strijö*liracMn. die voor Engeland

3

Binnenland
Tuindersdorp in voormalig Sloten
De geomnbineerde tuinbouworganisaties te
Amsterdam zullen op 15 Mei as. In .Arasna»
polak»/' aldaar een bijeenkomst houden om een
uiteenzetting te geven van de plannen betreflende stichting van het tuindersdorp in voormalig sloten en de beteekenis, welke de tuin»
derij heeft voor de voedselvoorziening van
Amsterdam.
Als een der belangrijkste punten, welke in
de l*«sp«king naar voren zullen worden ge»
bracht, dient voorts genoemd te worden het
besluit der autoriteiten om krachtige medewerking te verleenen aan het stichten van een
proeftuin met laboratorium, welke in het centrum van het tuindersdorp zalkomen te liggen.
Verder zullen nog interessante mededeelingen
volgen omtrent de toepassing van nieuwe me»
thoden in de cultures en toepassing van moderne techniek voor den tuinbouw, waarbtj de
etectriciteit een zeer belangrijke plaats is gaan
innemen, in aanmerking genomen dat 't totaal
geïnstalleerde vermogen reeds het bedrag van
1100 kw. is genaderd.
Na een inleiding, te geven door den heer
N. 5. Dln*-*g*«-ve, voorzitter der gecombineerde
tuinbouworganisaties, zullen de heeren A. F. E.
Hanson. hoofdingenieur van het gemeente
energiebedrijf', ir G. W. v. d. Helm. rijkstuinbouwconsulent te Amstelveen en de heer F.
Visser, adj.'hoofdinspecteur bij bovengenoemd
bedrijf, omtrent verschillende zaken inlichtingen versohaffen en deze met behulp van enkele
lichtbeelden toelichten.
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Boliviaansche regeeringscrisis
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Japanners
strijden in Z. Sjansi

en Chineezen

Vonnissen van een kransohen
krijgsraad

Uit Vichv. Dé krijgsraad van Olermont-Perheeft tijdens zijn zitting van 2 Mei, naar
rand
Ergens in Zuid Sjansi: Gistermorgen hebben
bekend gemaakt wordt, vier dood»
de Japansche strijdkrachten de *-*hineesche eerst thansgeveld
tegen Pransche onderofficievonnissen
troepen in de omgeving van Hsiensian, omren
en
in dienst van een buitensoldaten,
die
streeks 25 km ten Noordoosten van Slahsien in
waren of contact
Zuid Sjansi volkomen omsingeld. In dit gebied landsche mogendheid getreden
beweging van de Gaulle
gezocht
hadden
met
de
wórdt thans op alle fronten hevig gevochten en

dé Ohineesche troepen, die trachten te ontkomen door de mazen van het Japansche net,
worden volgens het legerbericht door de Ja»
panne» aangevallen.

Zullen de handelsbetrekkingen
tusschen Rusland en Amerika
eindigen?

Uit Washington. Welingelichte kringen hebben eergisteren de meening geuit, dat de Amerikaansch—Russische handelsovereenkomst als
gevolg van den oorlog in Europa en het Ame»
rikaansche defensieprogram „kennelijk een
doode letter" geworden is. Men neemt zelfs
aan, dat de handelsbetrekkingen tusschen beide
landen dezen zomer definitief beëindigd zullen
worden. Voor de Vereenigde Staten wordt het
steeds moeilijker de leveranties uit Rusland te
krijgen, die zij wenschen, vooral mangaan, in
het bijzonder sedert de Balkanoorlog de scheep,
vaartroute via de Zwarte Zee onmogelijk heeft
gemaakt. Anderzijds worden Rusland steeds
meer moeilijkheden bij de verkrijging van
exportvergunningen voor Amerikaansche goederen in den weg gelegd en wel met verwijzing naar het Amerikaansche „defensieprogram." Daarenboven bestaat volgens genoemde
kringen algemeen de opvatting, dat ook de
politieke betrekkingen met Rusland sinds de
onderteekening van het nonagresslepact verkoeld zijn.

De Italiaansche koning bezocht
Albanië en schonk. een millioen lire
Ult Tirana: Gisteren heeft koning-keizer
Vietor Emanuel M voor het eerst een bezoek
gebracht aan Albanië, hetgeen groote geest»
drift teweeg gebracht heeft bij de geheeld
bevolking, die uiting heeft gegeven aan de
weldaden, welke haar land ten deel gevallen
zljn van de zijde van de Italiaansche regeering
sedert de vereeniging .van Albanië met Italië.
Uit Tirana: De koning-keizer heeft aan den
AlblMeeschen premier, Verlaci, een bedrag van
een millloen lire overhandigd voor liefdadige
doeleinden in de gebieden, die het zwaarst door
den oorlog geteisterd zijn.

densuur op de Bpaansche pers

opgeheven
S-P.T. uit Madrid: Da censuur op de pers. die
benoeming

na de

van Galaza tot minister van
Mnneniandsehe Taken was ingesteld, ls Vrij-

dagnacht

wedsrom opgeheven.

De krijgsraad heeft voorts twaalf verdachten
veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid, zes
tot twintig jaar vestingstraf en even zoo lange
verbanning, achttien tot tien jaar gevangenisstraf en tien tot een jaar. De dpodvonnisen zijn
bij verstek geveld. De behandeling is met ge«loten deuren geschied.

Nieuwe Engelsche generaals
Uit Nieuw Vork: Naar United Press ter aan»

vulling uit Londen meldt, wordt de door het
Britsche Ministerie van Oorlog benoemde

generaal Lawrence Oan- aangewezen als bevel»
hebber van de strijdkrachten in het Oosten en
Augustus fhorne tot bevelhebber van de
Schotsche strijdkrachten.

De Engelsche aanval op Berlijn
Uit Berlijn. Het Britsche ministerie van
luchtvaart meldt omtrent de aanvallen van de
R.A.P. gisternacht, dat een klein aantal bommenwerpers industrieele doelen te Berlijn heeft
aangevallen. Hieromtrent wordt hier opnieuw
verklaard, dat uitsluitend woonhuizen in de
nabijheid van de bekende krantenwijk beschadigd zijn. Deze huizen liggen evenwel midden
in de stad. ver van alle industrie.

Anti-spionnagewel in Japan
Uit Tokio: Naar D.omel meldt, ls gisteren de
wet tot bescherming van den staat in werking
getreden.. Deze wet moet een einde maken aan
de buitenlandsche spionnage. Om aan het volk
de beteekenis van den afweer tegen de spion»
nage duidelijk te maken, wordt volgende week
ln geheel Japan een anti-spionnageweek ge»
houden.

Nieuwe Japansche ambassadeur
te Vichy aangekomen

1105 Zang met pianobegeleiding «n gramofoon»
muziek. 121» Orgelconcert 12.*» Gramofoonmu»
ziek. 12.42 Almanak. 12.45 8.N.0.: Nieuws- «n
economische berichten. IHO Ensemble Erica Helen
en gramofoonmuziek. 208 Voor de vrouw. 2.30 Orkest Eloward en het l*ioco»-o>octet. 3.45 Gramofoonmuziek. 41» Pianovoordracht 4.30 „Guillaume Duvraaggesprek met gramofoonplaten. SM Gra»
mofoonmuzlek. 50» Bo<.O.- Nieuws», economische
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Nieuwsberichten. 805 Spiegel van den dag. 8.30
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(Engelsch).
9.45 Gramofoonmuziek.
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8.N.0.: Engelsche berichten.
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Nieuwe Uitgaven
DRIE NIEUWE MEISJESBOEKEN.
Koren-en-kaf.
góéde,
schrijven
beoordeeling.
een
over
van
liet.
een slecht meisjesboek ls niet gemakkelijk. .Met
omgekeerde vloeit U zoo maar üit. dé pen" zal
wellicht een kittige jonge lezeres uitroepen
want zoo zijn er! Ons antwoord is. zelfbewust en
waardig: .Zen slechte beoordeeling over een goed
meisjesboek komt in Hét Vaderland niet voor!
En om nu op dle moeilijkheid terug te komen:
een goede beoordeeling. van ob-én kant bekeen,
is iets anders dan de lezeres of de lezer bedoelt
wanneer men zegt: dat hoek heeft een goede
crltlek". Die opmerking betreft de positieve
waardeering van het boek. de onze het nauwkeurig afwegen van de waarde, waardoor de
waardeering helaas wel eens negatief moet zijn.
Toch is niets prettiger voor den recensent dan een
hoek te kunnen prijzen om zijn inhoud en uitvoering: ' det beteekent: een aanwinst voor onze
lectuur voor de jeugd. In dit opzicht is de markt
zeker nlet
Er verschijnt wel veel op
«Ut gebied, doch lang nlet alles kan den toets der

—

..

crltlek doorstaan. Kan het dat wel, dan verheugen wlj ons om de lezeressen, de schrijfster eu de
uitgeefster: wat een dankbare taak i».
Daarom is het zoo verleidelijk om. als men een
ooek gelezen heeft als dat van Truus ?avl«r>
n Branie 'Uitgeverij De Kern. Den Haag) te
schrijven „dat het wet goed is." Zells ai doet men
daarmee de waarheid geweld aan. Maar aan den
anderen kant: we zouden daarmee misschien de
schrijfster en uitgeefster. doch niet onzen lezers
en lezeressen een genoegen doen die, voor zij een
hoek voor hun dochter koopen, er prijs op stellen
eerst het oordeel van de krant te raadplegen. Men
wil zijn kinderen gaarne iets goeds geven. Mag
men hen dan het risico laten loopen het goede te
laten liggen door het slechts te nemen?
*n Branie schiet, naar dezen maatstaf gemeten, te kort. Er zijn enkele aardige bladzijden ln.
maar over bet geheel missen de dialogen alle punUgheid. «lij zijn van het genre: „Mag ik u voorstellen, baron van vlkkenstein tot clruttenpao"
Zulke flauwitelten typeeren niet den geest in .de
derde klasse van de H.B.S. Als zij het wei deden
zouden wij ons schamen voor de tegenwoordige
jeugd
maar zij ls anders, en beter, vergelijke
schapen wandelen en fietsen echter door dit hoek

—

en niemand van de figuren vormt een gunstige
uitzondering. Bovendien zljn er onwaarschijnlijk
heden In den tekst. Want welke leeraar b.v. zendt
twee meisjes uit de klas, in eikaars gezelschap, e»
dan nog wel naar de leeraarskamer?
Connlo verlooft zich als zij zeventien geworden
l» en Foelie de heldin van het boek. komt ook aan
de beurt, om het happy onding vooral maar nlet
te missen: ln deze woestijn van banaliteiten en
oppervlakkigheid ziet men tevergeefs uit naar
lets dat frisch en prettig aandoet: het behoeft nlet
eens origineel te zljn. als het maar goed geobserveerd en pittig beschreven is. Vlt boek lijkt enkel
bedenksel, nlet het product van gezonde fantasie.
t

" "

Breeder van opzet, rijker van Inhoud is 3 Weken
Uit Vich-/. De nieuwe Japansche ambassaln de Tent. door B. van den Bcrg-Boldeur in Frankrijk, dr Sotomatsoe Il'ato, is gisdlngh, (Uitgeverij De Kern. Den Haag) een
termiddag te Vlchy aangekomen. RHto was
zomeravontuur van een paar meisjes, Ix>es en Anreeds in 1918 in Frankrijk als ambassadesecreneke, die ln Beekbergen drie weken kampeeren.
taris werkzaam.
toe» Is één van de groote categorie 11.8H.-l«erliAgen, die het thuis niet breed heeft. Van deze
categorie vertellen beteekent voor een schrijfster:
zich plaatsen op de basis van de werkelijkheid
dl»,, omdat zlj meermalen hard 1». nlet zonder
vreugde behoeft te zijn. Integendeel: en zulk «en
vreugde is meestal van «en ander gehalte dan die
Breng Ueht in het teven utPtr landgenooten men «ich verschaft ult algen middelen. Zij wordt
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Nederlandsch progressum. Hilversum I. 415.5 m.
6.43
&S 0Ochtendgymnastiek,
71» G«m«fo«-unuziel», 7.45 Ochtendgymnastiek.
8.00 BOlO.: I-U-tuwsl-M-tebten. 805 Opening van d«»
dag (voorbereid door bet Vrij-unnig-Protestantse*».
Kerkcomiti). 8.25 Gewijde muziek (gr.pl.). 8.45
Gramofoonmuziek. 903 Voor de huisvrouw. 9.20
Concertgebouw-orkest (gr.pl.). 101» Ensemble Jack
der Kinderen en «list (10.20—10.40 Declamatie).

...
...............

door

zijn.

van Maandag

-.

geëindigd
Uit La Paz: Het Boliviaansche Kabinet is
den president, géneraal Penjaranda, weer
in het ambt bevestigd. Mét uitzondering! van
den minister van Openbare Werken, IVlariaco
Pando, die vervangen is door senator Wheeler,
zullen alle ministers hun arbeid voortzetten.
Daarmee schijnt de regeeringscrisis opgelost te

Radioprogramma

matie. 11.20 Gramofoonmuziek. 12.00 Berichten. 1205
De Rambler». 12.49 8.N.0.: Nieuws- en economische berichten. IHO Gerard I^ebon en -lijn orkest.
1.45 Gramofoonmuziek. 2.00 De Haarlemsche OrDE CHRISTELIJKE BOEBEN- EN
kestveseeniging.
solist en gramofoonmuziek. 3.30
TUINERSBOND IN 1940
Voor
de
vrouw.
3.45 Ensemble Bandi Balogh. 405
plaatselijke
afdeelingen van den Chris»
net aantal
Gramofoonmuziek.
4.30 Voor de Jeugd. 5.00 Voor
telijken Voeren» en Tuwdersbond is. blijkens bet
Jongens en meisjes (voorbereid door de Chr. Radiojaarverslag over 1940 met vijf toegenomen, bet aanStichting». 505 B0?.O.: Nieuws-, economische en
tal individueele leden met 585. Er zijn in 1940 geen
beursberichte».
5.30 Zang met begeleiding op twee
nieuwe lagere land- of tuinbouwscholen toegewevleugels en op Hammond-orgel. 6.00 Gesprekken
Christelijke
bet
landbouwhulshoudender»
zen maar
wijs had goeden voortgang, er zijn weer een groot met luisteraars (voorbereid door het VrijzinnigProtestantsch Kerkcomité). 603 Orgelspel. 6.45
aantal cursussen gegeven.
Reportage. 7.00 8.N.0.: lriesch praatje. 705 Viool,
weer
voorgaande
jaren
geregeld
vonden
Evenals
piano en gramofoonmuziek. 81» 8.N.0.: Nieuws»
besprekingen plaat, met het Christelijke Werkgeberichten. 805 Spiegel van den dag of gramofoonversverbond, den Christelijke» Middenstandsbond
muziek.
8.30 Amusementsorkest en soliste. 950 Voor
Nationale
Vakverbond.
Christelijke
en het
de ouders. 9.45 Gramofoonmuziek. 10.00 8.N.0.»
Nieuwsberichten. Sluiting.
DE LEVERING VAN SLACNIAEVALLEN.
De Staatscourant van 9 Mei bevat een Leve»
gewaardeerd ais een gave. Meisjes als l-,es zijn
ringsbesiuit 1941 slachtafvaUen van den secrezooveel, ook onder de lezeressen van boeken,
er
taris-generaal van het Departement van LandHet
moet lichtelijk schrijnend voor haar zijn in
Visscherij.
bepaald,
Daarin wordt
bouw en
dat
een ieder, die een rund, kalf, paard, schaap of de meeste lectuur altijd meisjes te ontmoeten, wier
ouders in goede» doen zijn, waardoor de Indruk
varken slacht of doet slachten, verplicht is, inzoover
dien en voor
zulks door de Centrale is 'wordt gewekt alsof nunderbemiddelde ouders tot.
bepaald, de slachtafvaUen ter beschikking te de jammerlijke uitzonderingen behooren. of hun
houden van en in te leveren bii de Centrale klasse heel klein is. vergeleken bij die der meerof de door de Centrale aan te wijzen personen gegoeden. Terwijl de samenleving precies het om,»
*;■''''■'
gekeerde beeld vertoont.
of lichamen.
De moeder van Lees, een weduwe, heeft ee>H
ingeleverde
De voor
slé-Htaivalleh te bètaoude hulpbehoevende 'dame op kamers. ZU kan
len vergoeding wordt vastgesteld door den dldaarom geen dag van buis en het heeft er den schijn
recteur-generaal.
van dat toes haar vacantie.thuis zal moeten door?»
brengen. Ze beklaagt7'-lch
maar: „als de
OPERENGSTEN P.T.T. school weer begint komen-zeniet.
allemaal met verhaDe P.T.T.-opbrengsten blijven- bevredigend. Over
len en dan heb je zelf niets te vertellen", denkt
._..
Maart 1841 bedragen rij:
Bat is goed gevoeld en zuiver geschreven.
meer pt ze.Doch haar ' vriendin Anneke
leent een tent van
'.'minder'4o
«en broer en de meisjes trekken samen naar het
Posterijen
5-N5V*»
83.400
paradijs der kampeerders, Beekbergen. ZiJ genieten
48.741 —394.043
Telegrafie
'+
Telefonie
4.125.088 +404.323
als twee gezonde jonge menschen van de met veel
Postcbeque- en girodienst.... 1-171.408
370.438
gevoel en kleur beschreven schoonheid der natuur,
->waaraan
in dlt boek éen ruime plaats is gegeven.
Totalen 8.662.203 -*- 474.116
Goed is ook de «teer geteekendin het huis van da
Opbrengsten Januari tot «n met Maart 1941
heide tantes van Anneke, die in Beekbergen
meer of wonen. Als de meisje, na hun 'bezoek, <ip den
Telefonie

en;:

Negentig Italianen in Amerika

ocUFMiPBI-AV £

GRIJZE HAREN

Door Argentinië, Brazilië en de
Vereenigde Staten

DE VER. STATEN EN ZUID-AFRIKA

—

stroozak liggen zegt Anneke: „Dat de tantes hun
leven lang dié gewoonte—volhouden, hè? Om
's avonds te zingen, zelfs nu ze al oud zijn." .
„Ik vond het erg .mooi", antwoordt I-oes. „Ja",
zegt Anneke. „ze hebben zeker een erg prettig thuis
gehad als kinderen". Dat i» de spontane reactie
van een meisje dat eensklaps
welk een rijk»
dom er soms schuilt tn den eenvoud van het leven,
in dé hartelijkheid tusschen kinderen van het»
zelfde gezin. ZiJ en haar zuster llarla: wat een
verschil roet de tantes Jo én Trees!
Zij en I-oes zijn óók contrasten ln vele opzichten,
maar de eenvoud bindt die twee, de liefde voor da
natuur, de schoonheidsontroering en de eerbied
voor menschen. die iets van den hoogeren zin van
bet leven hebben leeren versta-m. Wat de meisjes
natuurlijk geenszins bélét zooveel mogelijk van hun
jeugd tez genieten. V wördr heel wat gelachen én
pret gemaakt ln dit boek: zoo natuurlijk, dat» we

-

er van mee

genieten.

-

.

...........

De schrijfster heeft gemeend, aan het slot van
de geschiedenis concessies te moeten doen ' aan . de
valsche romantiek, waarmee menig meisjesboek, i»
overgoten en waardoor het dikwijls ongenietbaar
wordt. Dat is zeker niet liet geval met 3 Weke*»
in de Tent. doch bet zou een gaver boek zijn
geworden, indien aan het eind niet alles ten goede
was gekeerd en alle medespelenden rijkelijk met
geschenken waren «verladen: de meisjes natuurlijk
met de onvermijdelijke vrijers, om in den Sinterklaasstijl te blijven. Hoeveel fijner zou het b.v.
geweest zijn. indien de schrijfster haar lezeressen
te verstaan had gegeven, dat het misschien in de
toekomst wel iets zou worden tusschen de heide
meisjes en Henk en lloodrultje, doch het voorloo»
pig bij «en vriendschap had gelaten. Dit stemt meer
overeen met de werkelijkheid en had heter gepast
blj de werkelljkheidssfeer van dit boek. dat juist
door die sfeer iets bijzonders is geworden.

**"

Van een geheel ander genre is «is Ontdekt
van Co Kars. 'Uitgeverij De Kern,
Den Haag).
een ouderloos meisje, wordt
bij twee tantes opgevoed, die ln een provincie»
stadie wonen. Het verhaal begint als zij van de
H.B.S. komt en het huishouden gaat doen, totdat
de tegenwoordige toestand is opgeklaard. Het is
óen van de verdiensten van dit goed geschreven
boek. dat het «peelt in dezen tijd van punten en
bonnen. Dc andere, dat het leven in een provinciestad zoo voortreffelijk wordt geteekend. de provinciestad, waarop wij afgeven zoolang wij er wo»
nen, waarvan men de bekoring en de waarde pas
gaat
als men naar de groote stad is ver-

huisd.

Ris en enkele anderen in dit boek ontdekken net
bijzondere, dat het leven in de provinciestad biedt,
doordat zij zichzelf ontdekken en begrijpen, in da
kleine samenleving iets te kunnen zijn. iets te
kunnen doen, waartoe de heterogene samenleving
in de grootere stad minder gelegenheid biedt. Men
Is eerder lemand In de kleine stad dan in de
groote en»de ontdekking daarvan geeft een zelfvertrouwen, dat menigeen ook later behoudt. Mis»
schien ligt hierin de verklaring, dat zooveel groota
mannen geboren en opgegroeid zijn in een Kleine

stad.
Ben

meisje al. Ris wil iets anders dan vaten
wasschen en koffie zetten. ZIJ neemt met genoegen
deze huiselijke bezigheden als haar plicht, maar
daarbij zoekt zij bevrediging ln ontspanning, dia
desondanks Inspanning eischt. ZU wordt lid van
een tooneclclub en doet sociaal werk. Die ervaringen op repetities van de tooneclclub geven do
schrijfster stof tot menig aardig toonocl. want zij
heeft zin voor-humor en weet haar personen met
enkele forsche lijnen ten voeten uit te teekenen,
Het sociaal werk 1» noodlg om een andere zijda
van Ris naar voren te brengen. Hier is het beeld
min of meer gechargeerd, de kleuren zijn er wat
zwaar opgelegd, zooals blj een tooneeldecor ge»
schiedt, waar men moet werken op het effect ut
de zaal. ««ar de eindindruk is: een alleraardigst
boek, dat méér Is dan ontspanningsiectuur en
waarvan onze oudere meisjes
en volwassenen
eveneens
veel kunnen leeren. Men zal het met
groot genoegen lezen.
de B.

—

—

Hoofdredacteur

o. M.

Schilt

-

Wassenaar.

—

«ET VADERHAND
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te bevestigen. Door deze bon op te «turen komt
men gratis in bet bezit van een brochure, welke
door het genoemde bureau wordt uitgegeven
en waarin op zeer aantrekkelijke wijze wordt
uiteengezet wat er precies met de ingeleverde
„oude rommel" gebeurt en welke industrieproducten er van gemaakt worden. De bedoeling van deze brochure ligt voor de hand:
De óphaaldienst moet sympathiek gemaakt
worden.

Binnenland

Oude materialen en
afvalstoffen

—

Wenken

leurder, die regelmatig aan huis zal komen,
moeten afgeven, uiteraard in de eerste plaats
en wat niet moet
het oude papier (kranten, tijdschriften,
doozen. pakpapierafval. papiersnippers
carwn.
bewaard
en verder allerlei papierafval». Men doet het
beste en tevens het gemakkelijkste door dit
BEROEP OP DE MEDEWERKING soort
afval in een speciaal daarvoor bestemd
mandje te verzamelen.
kistje
of
HUISVROUWEN
DER
Een tweede mandje of kistje bestemme men
Binnen afzienbaren tijd zal in bijna alle voor lompen. Zelfs het kleinste en vuilste
stukje linnen, katoen, wol. zijde, kunstzijde.
van ten minste 20.000 inwoners de orgaPlaatsen
jute. kortom elk stukje weefsel heeft voor de
nisatie van de ophaaldiensten voor oude materialen en afvalstoffen, voor zoover deze voor industrie waarde. Niets mag dus verloren gaan.
de Nederlandsche industrie waarde hebben, Van groote beteekenis is. dat de afvalstoffen,
haar beslag hebben gekregen. Dan zal in deze welke door den leurder worden meegenomen,
niet door elkaar worden gehaald. Dat verplaatsen de huisvrouw op regelmatige tijden
gemakkei
kt niet alleen oen handel en maakt
leurder,
krijgen
van
den
bezoek
die door het
de bewerking en dus ook het uiteindelijk
Rijksbureau voor oude materialen en afvalin samenwerking met de plaatselijke industrieproduct goedkooper,. maar doet de
gemeentelijke autoriteiten een vastgestelde wijk afvalstof aan waarde niet verminderen. Daar»
als . arbeidsterrein heeft aangewezen gekregen om dienen de voor den leurder bestemde
stoffen goed gescheiden te worden. Gebroken
«n zal zij in de gelegenheid zijn
het is trouwens haar nationale plicht
door de afgifte glas beware men apart
van de voor het persoonlijk gebruik overtollige
Oud ijzer. zink. lood. koper, 1 n,
er
toe
mede
werken
de
NederlandMoederen
te
enz. vormen de derde soort, welke verzameld
ache industrie in stand te houden
moet worden: biertoe behooren ook leege eonIn ons blad is reeds eerder over het een en zervenblikjes. Ook deze afvalstoffen en alle
ander het noodige medegedeeld, doch ter aan->Zruit vervaardigde voorwerpen, die niet
-ruiling óntleenen wij nog enkele nadere bijzonmeer gebruikt worden, moeten apart bewaart,
onderhoud,
dagen
derheden aan een
dat dezer
worden. Men bestemme hiervoor dus een
hét A.N-P. met den heer 5. H. P va n Haaren. vierde mandje of kistje.
directeur van genoemd Rijksbureau over deze
Tenslotte dient een vijfde mandje of kistje te
aangelegenheid heeft gehad.
worden bestemd voor al de andere ..oude
rommel", zooals b.v. gebruikte of versleten
Een «Mloen folders
Nets- en autobanden, gummislangen, rubbergoed. enz-, celluloid, kurk, oude borstels,
Hij wees er o.a. op dat er folders zullen worveeren,
linoleum, kortom alles wat voor de
«len vervaardigd, waarin op aanschouwelijke
huishouding
geen waarde meer. heeft
wijze de beteekenis van afvalstoffen voor de
Voorts wees de heer Van Haaren er op. dat
Industrie zal worden weergegeven en verteld
lal worden welke afvalstoffen wél en welke er dingen zijn. waarvoor de leurder betaalt.
Natuurlijk heeft de man de goederen liever
niet in de vuilnisemmer mogen worden gegooid. Deze folders zullen in dé plaatsen, waar
voor niets, maar evengoed wil hij er een daad
de óphaaldienst zal gaan werken» huis aan huis tegenover stellen. Op deze wijze kan en zal
worden bereikt, dat allen meewerken aan het
«-orden verspreid. Het ligt. in de bedoeling een
«illioen exemplaren van deze folders te laten welslagen van den óphaaldienst in het belang
drukken. Besloten is aan deze folder een bon
van de Nederlandsche industrie.

Vat wèl

worden

:i

/
OOS^^W.
.66? jaren.

in den ouderdom van

bijeen
Middenstandsontwikkeling. Professor R. Casimir sprak de openingsrede uit. waarin hij de
afgevaardigden van de stichtende organisaties
en van vijftig aangesloten veeenigingen ver»
welkomde en in het bijzonder den heer W. de
Boer vertegenwoordiger van het departement
van onderwijs, dr J. P. A. Mekkes van het
departement van handel, nijverheid en scheep»
vaart en de leden dr S. Elzinga. N J. Etman en
J. Peper, leden van den Raad van Bijstand. Spr.
constateerde, dat ondanks 'de ongunst der tijden
de arbeid van het instituut met kracht kon
voortgaan Hoofdzaak bleef de regeling der cursussen en de examens voor het middenstandsdiploma algemeene handelskennis. Spr. loofd de
samenwerking met de r.k. en de chr. onderwascentrale en deelde mede dat de statuten ontworpen zijn voor een stichting, die de drie instellingen overkoepelt en de algemeene leiding
neemt bij de examens. De vergadering werd besloten met een belangwekkende lezing door dr
Ph J. Idenburg. directeur van het Centraal
Bureau voor de Statistiek over de beteekenis
van de statistiek voor den middenstand
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GESLOTEN HUIS
t/o. Valerinsstraat.

ROKIN 88-99. AMSTERDAM
TEL. 34999-84991

Behandeling van alle tot het

PASSACEBEDRIJF

behoorende werkzaamheden» w.o. alle desbetreffende financieele
regelingen, alsmede opslag, verzending, verzekering van bagage.

ADVIES

B z. a. per 15 Juni Meisje van
-,^te». oud 21 jaar. d. en n. als
»,..-.» ko*** e*
a_» Kunn.
di«'»tb<",«* 80*1
*««rk«n: v. z. g. f. v. Br. Kleln,
1 Vaenkada 35, den Haaf.

hOPe!
DOOR

TELEFOON 113991

fijnste WOLLEN stoffen, nieuwste mod. (óók voor
oudere dames en voor forsche figuren) reed» vanf
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STADSSCHOUWBURG

Mise-en-scene :
v. d. Lugt Melsert.
Cor
I
GEWONE
> VERBRUIKT nwPRIJZEN
COUPONS!
B

STADSSCHOUWBURG

DONDERDAG 15 MEI
% UUR en 7-30 UUR
LAATSTE VOORSTELLINGEN VAN DIT SEIZOEN, TEVENS

THEO VAN DER

UNIEKE AANBIEDING!

.

|!

Nederl. verzen overgebracht door F. C. BOUTENS)
|
■
| Krt. f 2.— tot f 0-50 (alles inbegr.) Flaatsbespr. vanaf Zaterd. 17 Mei |
-»»■-■-■■■■» 10 u. aan den Stadsschouwburg (tel. 116270). >»»»»»*»»***-»

CHOPIN AVOND

Blijspel van Noel Coward.

557666
Sohevenlngen, vraagt tegen hoogste
prijzen geheele of gedeelten van
INBOEDELS enz. te koop.

I

gümbel seiling
SEILING

Nat lloollanaNas Da

COMPLETS
JAPONNEN. ENORME KEUZE

OFFICIEELE FUBLICATIE VAN HET DEFABTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU.
DISTRIBUTIE VAN SLAOLIE.
VOORSCHRIFTEN VOOR DETAILLISTEN.
De Secretaris-generaal van het Departement van Landbouw en Visscherlj maakt bekend, dat de détaillisten de bonnen „177. welke zij van
hun klanten hebben ontvangen, in het tijdvak van Maandag 19 tot en met
Vrijdag 23 Mcl bij de distributiediensten dienen in te leveren. 2ij behoeven zich daarbij niet te houden aan den voor hun codenummer vastgestelden inleveringsdag. Voorts dienen zij te zorgen, dat de bonnen van de
boterkaart, waarvoor zij toewijzingen voor slaolie wenschen te ontvangen, de bonnen van de vetkaart, waarvoor zij toewijzingen voor slaolie
wenschen te ontvangen, en de bonnen van de vetkaart, waarvoor zij toewijzingen voor margarine wenschen te ontvangen, op afzonderlijke opplakvellen in veelvouden van 10, elk «iet een afzonderlijk ontvangstbewijs MO 201, worden Ingeleverd.

JOB. WASSBNAAB

Oll^enUa.

INTIMITEITEN

WAART.
Haarlemschestraat 19, TeL

TELEFOON No. 77-99.77

7.15 v.

(in

Dlr. Cor v. d. Lugt Melsert
Dinsdag 13, Woensdag 14 Mei
7.39 uur

MANTELS

tot den verkoop, & contant met 10%
van
len, dressoir, bankstel, kasten, kleeden, gordijnen, ledikanten, lampen,
enz. Te zien heden 11 Mei, van '«-morgens 10—4 uur '«-middags.
GOUDABT a» VAN NIEUWENHUIEEN. deurwaarders.
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INBOEDELS
Expert
F. A. DE

OUDS

PRIJZEN VANAF 30 CT.
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PAS
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NOORDEINDE 14SA (BOVENHUIS,

12 MEI 1941, 'S-MORGENS 19 UUR. zal in op283 41 .F, . MAANDAG
van
A. Koster—v. d. Meer ten huize MAUdracht
Mevr.
* jjAkjC
éW
BIISKADE 39 TE '8 GBAVENHAGE worden overgegaan
opgeld,
E»»>»M
tafels, stoe-

*-*o««-».»*»«c*«*.**n
«Bt-liAao. «»**«.i»»»«*m-A*d
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■

VERZAMELING TE KOOP GEVRAAGD. Br. no: 1475*9. dur. v.d.dl.

142A.

.

> STADSSCHOUWBURG — MAAND. 19 MEI
MAX
I TOOnEELGnDEP ELPORE o. 1. v. max

Krt. f 199 en f 1,25 aan OMg.
SteinwavvL Rijken i. Co 0

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
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GEDRAGEN GARDEROBE.
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BIJKANTOOR -^GRAVENHAGE
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Vlendelveillnzen
UWE NIET «EEB
VEBKOOFEN AI.B VAN

Kunstveilingen

MAN»35^.z

va» Meerdervoort
bet Valkenbosekpleln.
Telephoon 3395*».

—

VANDAAN.

j

m^Ê^^^^Ê .

COUVERNESTRAAT 73— Tel, 31331

QEOBQETTE

TELS GEVOERD
59 punten»

HAARWERKEN

ss/wViZNfNf/zc-'i

_Mmm%

—

6. de Koos f/k
1939 uur
laatste

Donderdag 15 Mcl

Veilingmeesters te Botterdan sinds 1525

m.

A^S5 KOMT ER

WH.Coneertdir. Dr.

MANTELS I VAN MARLE, DE SILLEÖ BAAN NV. I MANNES

Laan

k«iv sc*«o^-1,0z,iv57/7«^
VOOR UW KIEIDINQ
/5 ons «VV>»^.

m. m v JEAN REBEL
Krt. ad f I,— en 9,?*» aan Dillg.
gij- steinwavvl. Rijken & Co. \\\\\\\
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voor alle gelegenheden
MEERDEBVOOBT

OOSTHOEK

■

—

AmsterdamsjHen Dierentuin.
van de 7 jongens.

N0Q««!8V«!I^
BADE Hl»!3slJVl
W» I LUU
- Eumenlslen

-

boekhandelaar
den haag
n.v.
uitg. selecta n.v.-

Mem WM
>BV
■ki|

EVANS

~_¥~

rr^LISELOTTE

H»a-jit nw bock- ol kantoor-

\

door geh. Nederland m. auto-tapisslére met gasgenerator (niet afhankelijk
v. benzine-distr.) Bergpl. v. Inboedels in eigen gebouwen. Gev. s. 1800.
C. F. VAN DORSSER. Reeklaan 274—278, Den Haag. Telefoon 333352.

Flat Befastraat 8»
MARTIN
heeft allo soorten lste klas haar«erken la elk gawanseht model en
kleur voorradig, tegen zeer lage
prijzen MODERNE KRULLEN
ehignon voor dag- en avondkapsel
t3.?5 (onverliesbaar).
F. Helnstr. 8», tel. 336153.««. Haag.

Dlllg«>U-!>. Dansavond

!BUMU^-^^'«'l/«V/W
lililii 1
■ it mW

JUWELIERSBEDRIJF
SIMONS
PLEIN 9 PEN HAAG TEL. 11.41.44

«n No. 8865, Bureau van dit Blad

terrein o/d VELUWE: 20 et. p.
Pracht bosch 19 CENT FEB M2.
Brieven onder No. 4628, aan het
Bureau van dit Blad.

wuuw
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VERHUUR-INRICHTING

20 Cent: Landhuis-M2.
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E^-Holland en in den

nle-lel^'/en met de dolgrapplge avonturen

WH aamnaak CONCINTOIRECTIE johan KONING .^.^,,,-_

Zondagavond lil Mei, 19,39 uur

yS^mM___\
» mmmfi/Zm\iA!Ésmml^m

"n genden band door part. te koop
gevraagd (geen bandelaren). Brie-

Uw helderziendheid".

■

Heerenkleeding
Postzegels
ZwarteHOOGE
HOEDEN enz.

BRIU ANTEN SIERAAD

Op veler verzoek weder te «preken dag. v. 2—4 uur Gondenregenatraat 238. Consult f 2HO. J. W. «Ik
hoorde zeer frappante staaltjes van

'-

*****B************v**>'yy

I^ANTEN EN DIAMANTEN- voorwerpen. (Ook Indisch Goud en
Brillant). Zendingen buiten Den Haag worden omgaand behan■'
deld en verrekend.
>

LIJK OPGEHAALD.
Uit het water van de Stadhouderskade te
Amsterdam is bij de Nïc. Witsenkade het lijk
opgehaald van een 31-jarigen man. Het is
overgebracht naar het Binnengasthuis.

U moet ze zien alle 7 jongens op één olifant en op een kameel.
BESPREEKT VOORAL DAGELIJKS.

■■■■SSaaiHHaBSBB
DW Concertdir. Dr. G. de Koos

CMMe,

GOUDEN SIGARETTENKOKE««,< ARMBANDEN enz., BRIL-

I Instituut! I
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I
EXII«MOE PRIJZEN BETALEN WIJ VOOR I
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in N.h^

Honderden medewerkenden !

{'_
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D. Wijnkoop overleden

Te Amsterdam is, 65 jaar oud. overleden de
heer D. Wijnkoop, lid van de Tweede lilamer.
De heer Wijnkoop, die aan de gemeentelijke
universiteit van Amsterdam had gestudeerd
in de letteren, waarvoor hij het candidaats»
examen met goed gevolg had ' afgelegd, sloot
zich reeds vroeg aan bij de socialistische beweging. Bü de spoorwegstaking van 1903
speelde hij een rol. en in hetzelfde jaar werd
hij voorzitter van de federatie Amsterdam van
de S.D.A^>. In 1907 verscheen de Tribune,
waarvan hü met de heeren Ceton en van Ra»
vensteijn de leiding had; twee jaar later werd
de redactie van dit revolutionaire dagblad uit
de S.D-A^». gestooten. Dit leidde tot oprichting
van de S.DJ*, met den heer Wijnkoop als voorzitter.
In 1918 werd de heer Wijnkoop gekomen tot
lid van de Tweede Kamer, wat hij met een intermezzo van 4 Jaar tot nu toe is gebleven. Een
Jaar later kwam hij ook in den Amsterdamschen
raad. Van dien tijd dateert ook de aansluiting
van de B.D.P. bij de Communistische internationale. In 1823 kwam het tot een breuk met de
Komintern en de Nederlandsche sectie. In 1930
sloot de groep Wijnkoop zich echter weder aan
bij de Communistische partij Holland en werd
de heer Wijnkoop weer opgenomen in de Communistische Internationale.
De crematie van het stoffelijk overschot zal
Maandag op Westerveld geschieden.

ZEVEN JONGENS EN N OUWE SCHUIT
en
Opgenomen
Ouder» laat thans Uw kinderen genieten en

Moderne VLEUGEL

VOOR KLEINE KAMER TE KOOF GEVRAAGD. Schriftelijke prijsopgave onder No. 8844, aan het Bureau van dlt Blad.

Gistermiddag had op de algemeene begraafplaats te Naarden de begrafenis plaats van het
stoffelijk „verschot van den heer 5. H. Bergmann. directeur van de N.V. Reederij J. N.
Bergmann te Amsterdam, bestuurslid van
scheepvaartvereeniginZen en autoriteit op het
terrein der binnenscheepvaart.
De baar. die met vele bloemstukken gedekt
was. werd naar het kerkhof gedragen door
leden van hét personeel van de reederij. allen
in uniform.
Op het kerkhof was buitengewoon veel be»
langstelling en behalve het gemeentebestuur
van Naarden en vele raadsleden waren o. m.
aanwezig de heer R. Lets C?n^ namens hel

personen uit reederskringen.
Aan het graf voerden verscheidene sprekers
het woord, waarbij getuigd werd van het vele
en goede, dat de heer Bergmann voor de bin»
nenscheepvaart heeft gedaan.

■■
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Telefoon 33.44.10

Begrafenis J. H. Bergmann

vee*-**, waarvan de overledene bestuurslid was
en mr J. H. I^ieftinck namens de vereeniging
»I^<iïdadigheid naar vermogen" te Amsterdam,
waarvan de heer Bergmann districtsvoorzitter
was. Voorts waren er de heer C. Schipper, na»
mens de Vereeniging van Schuitenverhuurders
te Amsterdam, mr Bosman, namens de Alkmaar Packet. de heer B. de Vries, ha venmees»
ter van Amsterdam, de heer Ge-/lswijk namens
de zeilvereeniging ..Het U" te Amsterdam, bestuursleden van de afd. Bussurn en de afd.
Amsterdam van de Ned. Reisvereeniging. bestuursleden van de afd. Bussurn van den k*orensenbond. kapiteins van sleepbooten en vele

VS KINDERFEEST in Diligentia a.s. Woensdagmiddag half drie
DE NIEUWSTE NEDERL. GELUIDSFILM VOOR jONG EN OUD NAAR HET
BEKENDE BOEK VAN DE VLETTER

de nieuwe kindérkaart
die ..het hart steelt"

—

Voor korte, breede voe»
ten, voeten met pijnlijke

l V
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Utrecht alle medewerkers van het hoofdkwartier ontvangen. Daarna volgt een ontvangst
van genood
ten Paushuize. Ir Musseet ontvangt vanmiddag uit leder district in Neder»
land een colporteur of colportrice. en een inner
of inster. die minstens vijf jaar ais zoodanig
werkzaam geweest is. Voorts zal voor den leider een groot défilé worden gehouden op de
Maliebaan. Hieraan zal worden deelgenomen
door vijf *i.erbans van de W.A. onder leiding
van de heerbanleiders Van Dierendonck. Meulenberg. Feenstra. Hofman en Wijnkamp. het
geheel onder leiding van den chef van den staf
der W.A., heerbanleider Van 't Hoff, tezamen
omvattende 6000 man WA, 300 WA-mannen
uit Duitschland en 1000 man als delegatie van
de W.A.-mannen die momenteel in België en
Noord-Frankrijk in dienst van de N.S^.K.
werken. Voorts zullen 1000 jeugdstormers en
-stormsters meemarcheeren. alsmede 300 leden
van de Nederlandsche S.S., onder leiding van
den plaatsvervangende», voorman Vsolffram.
ledere heerban zal worden voorafgegaan door
een W.A.-muziekcorps.
Om half twee zullen de troepen door ir Mus»
sert op het veemarktterrein aan de Croeselaan
worden geïnspecteerd Daarna volgt het vertrek.
Dij gunstig' weersgesteldheid zal de stoet door»
rnarcheeren naar het stadion. waar om half vijf
ir Mussert, de heer Van Geelkerken en de
commandant der WA., mr Zondervan. de man»
nen zullen toespreken

NOG VOORRAAD IN PRIMA STOFFEN VOOR DAMES en HEERENKLEEDING. Levering desgewenscht voor Pinksteren.
Telefoon 114214,

i

'

Ter gelegenheid van den verjaardag van den

leider der N.SB. zal deze hedenochtend

VAN SEVENTER'S Kleeitókerij Heerengracht 21

i
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112 Groot Hertoginnelaan

"""■-»"■--■
Frisolaah 21.
Crematie te Velsen, Woensdag
14 Mei, na aankomst van trein
12.46 uur halte Driehuis»Wes»
terveld.

Hoofdambt z. op
Ironie ongemeubil.

UITGESTELDE BETALING BIJ
ONTEIGENING
De secretarissen-generaal van justitie, wa>crstaat en financiën publiceeren in het nieuwe
verordeningenblad onder nr 86 een besluit van
wijziging en aanvulling der regeling van de
uitgestelde betaling bij onteigeningen als be»
doeld in art. 7 van besluit nr 1681940. dat op
zijn beurt wederom voortvloeide uit art. 5 van
het besluit betreffende den wederopbouw. De
aanvulling en wijziging is van zuiver technischen, aard.

Défilé van W.A. en S.S.
te Utrecht

Nieuwe dag» en avondcursus. Duur 4 maanden, f 35.— p. mnd. Med. dipl.
Inlicht, en inschr. aan het Instituut 2— uur. directr. SOPHIE COItEN

rApeldoorn.
7' J.;OOS*irw*AlJl>-^TADA.
9 Mei Ï9%T' '

.

Daarna zal de bank. die tn de omgeving van
het station is opgesteld, door den voorzitter
van het comité namens de ex-geëvacueerden
aan het gemeentebestuur worden aangeboden.
Vele ex-geëvacueerden zullen het comité op
dien dag naar Bergen vergezellen.

Het moderne beroep voor Dames!
Amerikaansche Schoonheidsverzorging

Heden overleed mijn lieve Man

In aansluiting op het bericht omtrent het
overlijden van den heer C. J. Bom. oud-adjunctdirecteur der Nederlandsche Heidemaatschappij.
deelt men on» nog het volgende mede:
Met den heer Bom is een van de bekwaamste
en meest vooraanstaande hoofdambtenaren der
Nederlandsche Heidemaatschappij heengegaan:
meer dan 40 jaren heeft hij de maatschappij gediend en in vele rangen het werk der maatschappij geleid.
Na zijn studie aan de H'-BH. te Middelburg,
bezocht hij de Rijkslandbouwwinterschool te
Goes. Na het beëindigen van deze -studie vertrok hü naar Suderburg. waar hij aan de Wiesenbau-schule zijn studie voltooide.
,
Op 20>jarigen leeftijd kwam hij in dienst van
de Ned. Heidemaatschappij, aanvankelijk als
opzichter, later als hoofdopzichter. Al vrij «poe»
dig werd hij benoemd tot inspecteur, chef van
den algemeenen technischen dienst.
' In verschillende streken van ons land heeft
bij belangrijke ontginnings- en ontwateringswerken uitgevoerd. Een van de belangrijkste
werken was wel de aanleg der reinigingsvelden van de gemeente Tilburg, een' werk. dat
in die dagen groote belangstelling trok. Tal.van
streken, die nog niet zoovele jaren geleden tot
de waardelooze gronden behoorden, zijn «-.aar
zijn adviezen en gedeeltelijk ook onder zijn
leiding in vruchtbare gronden herschapen.
Bom was een eenvoudig man, doch een man,
die met zijn menschen prettig wist om te gaan.
die geheel leefde voor het werk. dat hij lief had.
In vcober 1938 mocht hij zijn veertig jarig
jubileum vieren. Spoedig daarop werd hij
wegens het bereiken van den ' zestig jarigen
leeftijd gepensionneerd, doch ook na dien bleef
hij zich voor het werk der maatschappij interesseeren, terwijl hü na zich te Eist gevestigd te
hebben, ook practisch den landbouw trouw
bleef.

ontvangen.

Utrecht

schoolfonds voor «chipperskinderen „Schutte-

In memoriam G. J. Born

Op Maandag 19 Mei aA, de» morgens om elf
zal door een commissie uit 6000 ex-geëvacueerden uit
die tijdens de oorlogedagen van het vorige jaar naar Bergen <NJI.)
geëvacueerd zijn geweest, aan het gemeentebestuur van die gemeente een monumentale
bank worden aangeboden als een bewijs van
dankbaarheid voor de gastvrijheid.
Na aankomst te Bergen zal het comité, dat
uit 12 personen bestaat, door het gemeentebestuur aldaar officieel op het stadhuis worden

Donderdag is te Utrecht de jaarlijk-che vergadering gehouden van het Instituut voor

——
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Middenstanders

—

EEN BANK VOOR BERGEN
Van dankbare ex-geëvacueerden
uit Amersfoort

Bovendien drong de beer Van Naaren er bij
de ouders op aan. ook bun kinderen en bun
overige nuisgenooten op dezewenken te wijzen.
Hel verzamelen van afvalstoffen is geen nood»,
maar een spaarmaatregel. Zij zal op de
scholen moeten worden besproken. Het maken
van Mms. net houden van radiolezingen, enz.
is nog toekomstmuziek.
Tenslotte is net goed er nog eens op te
wijzen
zoo besloot de heer Van Haaren
dat wat in de afvalmandjes of -kistjes geborgen moet worden, niet in de vuilnisbak of
aschemmer wordt weggeworpen. Dit mag
beslist niet. Het is in het oude materialen»
en afvalstoffenbesluit uitdrukkelijk verboden .'

voor de huisvrouwen
In het algemeen zal de huisvrouw vijf «oor»
ten afval niet mogen wegwerpen, maar aan den

Organisatie van de ophaaldiensten
binnenkort gereed

ZONDAG 11 MEI 1941

ASSISTENTIE

Agenten te:

ROTTERDAM: M. J. Korperahoek Jr., Roehnssenstr. 33c, Tel. 81515
DEN HAAG: S. O. Radewaker Jr, vaerleoplg Botterda»,
R«h«»«ns«raat 33e, Tel. «151» «'s avonds 43341)

■

EXTRA WAARSCHUWING

ta

ta bereiken «et lyn 9, halte Kerkhoflaan.
■
■
aanvang
1»
e»
A.S,
WOENSDAG
OP
DINSDAG
14
MEI
19
nnr.
■«
>
W Laatste kijkdagen, Zen-lag 11 en Maandag 12 Mcl a«., v. 19—5 h. ,

FROVMCIADE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
VAN -LANDBOUW EN VISSCHERI».
VERVOER VARKENS.
De Provinciale VaadHel«m»»l«»ari« voor Zuid-Holland deelt aan
belangdedbenden in lijn Werkgebied «ede, dat het vervoeren van var»
kens boven 2» KG. is verboden.
Vervo«rdewiJ--en voor het vervoer van tokmaterlaal naar varkens-

houders «n//of naar de markten, kunnen worden aangevraagd bij de
Plaatselijke Bureauhouders.
Voor het vervoer van boer naar boer, dient de kooper een vervoer»
dewü» aan te vragen, terwijl dij vervoer naar ds markt de verkooper
va» den Bureauhouder as» -,«rvo«lb«wil« «d ontvangen.

«ETT^VEIN^IW
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ZONDAG 11 MEI

ROTTERDAM IN WOORD EN IN BEELD

1,41

—

OCHTENDBLAD B

omdat de een andera denkt dan de ander. Je
hebt alleen voor je zelf geleefd; ik heb iets van
je gevangenis en iets van je weeshuis gezien,
spaar me de rest. dat was genoeg. En je werkloozen heb ik zien --ondlunnnelen. ik heb ook
je café's gezien en iets gemerkt van de wetten,
die Je voor de liefde maakte. Zoo heb ik genen,
boe jullie «en wereld bouwden waarin ieder
leefde voor zichzelf en ieder zijn eigen taaltje
brabbelde
en God. wat zul je verbaasd zijn
als straks het rotzootje in elkaar dondert!
Ik heb verdomme schepen in de lucht zien
vliegen, ik heb in andere landen vrouwen hooren gillen omdat hun mannen en zoons kapot»
geschoten waren: de wereld staat in brand en
als die godvergeten oorlog langer duurt zal
Europa ondergaan
maar wat doen jullie?
Je koopt een boek. daar praat je over. daar
studeer je in; en de titel van dat boek is: Hoe
hoort het eigenlijk? Het meest verkochte boek
van dit jaar. dat moet je weten, dat moet je
lezen-, wanneer je een hoogen hoed moet dragen
en of je bij het mosseleneten slobberen mag!
Lees dat, met je bleeke oogen. zuig dat in je
nicotinehersens. dat is iets om te weten laat
je werkloozen maar loopen en trap God in de
blubber, laat er armoede zijn en laat de zon
niet meer schijnen van schaamte, laat Christus
nog duizend keer dagelijks sterven, maar leg
in 's hemelsnaam je mes niet links van je bord:
eo zorg vooral goed te weten, hoe het eigenlijk hoort bij begrafenissen, want dat zal je
'm de naaste toekomst te pas kunnen komen..'

1

Van een geruchtmakend boek
„De Betoverde Weereld" van Balthasar Bekker
twee en een halve eeuw oud (1691-1941)

—

„Beer tot de Reden; zij zal Rekkers arbeid
prijzen.

En

u de plichten, die gij volgen moet, aan-

wijzen;
Bewijst hem waar hij dwaalt; maar vreest
gij zijn verstand.
Moet daarom dit vernuft, dat groote licht
van kant?"
(Uit: Gedachten over Dr Balthasar
Bekkei*s Betoverde Weereld).
Sommige boeken, die later een wereldreputatie zouden krijgen, werden reeds kort na hun
Panorama van het oude stadsgedeelte
verschijning met den banvloek van kerkelijke
van Rotterdam, naar een teekening van
en (of) wereldlijke rechters getroffen en bij
Marit» Richter**.
de groote rubriek der verboden boeken ondergebracht. Men denke maar even aan Desearheeft bedoeld,
met zijn boek en met den
tes' geschriften en Lplnoza's wijsgeerige vertitel ervan.
handelingen in de l?de eeuw. of aan Rousseau's
„Er gaat een storm over de wereld, buldert
„Contrat social" en Voltaires ..Mémoires" en
de ..-«man. een storm van vernielende kracht,
„Traite sur la Tolêrance" in de 18de. Dr W. P
die nergens rust en nergens voor uitwijkt, die
C. Kfluttels beredeneerde catalogus van
niet stil zal staan voor dit land dat den oorlog
Dit is nog maar een deel van deze apocalypzulke „Verboden Boeken in de Republiek de»
nog niet kent en in eeuwig licht leeft; eens zul
tische acte van beschuldiging
Vereenigde Nederlanden" vertelt u daarvan
Maar het Kan
je ontwaken en merken dat je in nood bent
een beeld geven van de spanning' die Toonder zooveel als ge maar van dit onderwerp
verdomd vlug al! En nu schreeuw je van leve in zijn bock heeft kunnen laden. In het laatste wenscht te weten en het zij daarom voldoende
die. en dinges wint en dat is moord
maar hoofdstuk, als de stuurman weer naar zee zal geacht belangstellenden daarnaar te verwijzen.
gaan. ondanks zijn kwaal, breekt over de zon»
zooals bij een boschbrand de herten en de tijDoch over een dier z.g. verboden boeken,
gers naast elkaar vluchten, zoo zullen jullie dige stad de morgen van den tienden Mei aan. welks verschijning twee en een halve eeuw ge»
dan samen brullen en op een hoopje klieken, Van zijn voornemens om uit te varen komt niets
leden zooveel gerucht maakte, zou ik hier toch
en wie dan den moed heeft om te zeggen: kom
Hij gooit het roer van zijn schip om en vaart wel even wat meer willen zeggen, omdat het
mee. ik weet den weg. dien zul je juichend het komende godsoordeel in de duistere stad in en na 1691 zulk een merkwaardige psychevolgen, al zou het de duivel zijn, die je naar tegemoet
logische uitwerking op de massa had als geen
de hel bracht!
De schrijver had wat te zeggen en heeft dat ander in zijn soort en zijn tijd. Dat was name»
lijk de Leeuwarder uitgave van Hero Nauta.
je
En wanneer dan in nood bent. dan zul je gedaan op zijn wijze. Rauw vaak en niet gein de kerken kruipen en God aanroepen en bonden aan de regels van „Hoe het hoort". getiteld: ..De Betoverde Weereld, zijnde een
bidden: maar God zal je niet meer helpen nu Maar zijn roman is lillend leven geworden en grondig ondersoek van 'tgemeen gevoelen
je zelf in den vuilnisbak gesprongen bent.
aangaande de geesten, derselver aart en ver»
het valt niet te ontkennen: ook zóó kon men
mogen, bewint en bedrijf", geschreven door ds
Je hebt gehaat, doodelijk gehaat; ik heb gede groote havenstad aan de Maas bezien.
Balthasar
Bekker. dat in Holland wel, doen
zien, hoe jullie elkaar aftuigen om politiek.
v. M. 8. in Friesland
en spoedig na de uitgave ook in
de stad Utrecht niet meer gelezen mocht worden.
duitscher Talen schoonheid een bouc op zijn
Toch trachtte het boek geen kwaad te stich«elven (zou) cissen". Nog altijd geldt de klacht
ten, maar wel goed te doen door zyn lezers te
van de Heuiter. waarvan prof. Kalft in zijn genezen van hun waandenkbeelden over hekseGeschiedenis der Nederlandsche Letterkunde rij, spokerij, allerlei manieën in betrekking tot
melding maakt: „dat de Nederlandsche schrijeen
denkbeeldige geesten bezielde natuur,
VI.
vers hunne eigen kleinooden en juweelen in 't met
kort
om den strijd te voeren tegen een met
ongebruikt in de kist laten liggen om die van
het
Christelijk
geloof zoowel als de rationalisti„Eigen Ueinoouen en juweelen
anderen met veel moeite te leenen". Alleen dit sche opvattingenstrijdig
daemonisme. En behalve
.Moeite" kan men er voor onzen tijd wel dat theologen van naam de pen tegen hem
opongebruikt"
aflaten: juist uit gemakzucht grijpen velen namen en vaak in gal doopten, dat zelfs derdeReeds in de zestiende eeuw zün pogingen tot naar een vreemd woord.
rangs-catechiseermeesters zich met het geval be»
taalzuivering gedaan, waaraan bekende, ja be»
Ofschoon
ook daarin zich allerlei grillig» moeiden, togen ook dichters, pamflettisten en
roemde, namen zyn verbonden: Van Meteren. ;j heden voordoen. Hoe is het mogelük. dat moralisten van allerlei soort, leer en gehalte te»
iemand op het denkbeeld komt, een werkwoord gen dit de geesten van zyn tijd zuiverende boek
Bor. Marnix, Coornhert, Roemer Visscher en tangeere-n
te smeden, in den zin dat „Japan in het geweer, zoodat we niet overdrijven door
Spieghel. Busken Huet noemt ze het litterarische door zekere aangelegenheid gerangeerd in onzen titel te spreken van een g e r u c h t»
Zevengèsterhte, daar hü Biliaen er nog bijge- t wordt". Dacht hij aan het Fransche tangent, makend boek. „De Betoverde Weereld" is
trouwens een suggestieve boektitel voor alle
voegd zou willen zien, die zich onsterfelijk' dat rakend beteekent, dan zou het werkwoord
tangenteeren
toch
moeten zün. indien tijden.
heeft gemaakt door zün woordenboek Etymold» { het bestond.
wilde hij alleen maar grappig
Of
"""
getlcon ***heutoniae (Antwerpen 1583). De strijd' .- doen en iets zeggen van een
tang? In'ell??geval
was
de
die
het aandurfde, om den
man,
Wie
ware het Nederlandsche woord gemakkelijker tegenstand
tegen een machtigen vijand wekte ook krachten
bestrijders
van
zoovele
te trotseeren,
'
geweest.
i
in kunstenaars en deed de beteekenis der eigen
veroordeeling
de
kettersche
van
consistorién,
'
taal voor een zelfstandig volksbestaan beseffen.
,In een ambtelijke mededeeling werd, dezer synoden, magistraten en gewestelijkeregeeringen
dagen gezegd, dat voor de maaltijden „de beste " 'niet te vreezen, ja het offer zijner huiselijke
' Coornhert streed voor zuiverheid van taal met
ingrediënten" werden gebruikt. Het rust en dat zijner veelbelovende carrière te brenredenen, die nog in onzen tijd kunnen gelden. woord bestanddeelen lag voor het grijpen. gen op het altaar der verlichte denkbeelden zijWilde het volk de wetten goed verstaan dan' > En zelfs
ner eeuw? Het is weer dezelfde dr Knuttel, dien
bü de. in een vertaald bericht gewas het een eerste vereischte, dat die in be» , bezigde, uitdrukkingen informatieve be» we boven aanhaalden, die dezen moedigen en
vrijzinnigen auteur Balthasar Bekker heeft-gegrijpelyke taal waren gesteld. De verbastering : sprekingen en gegevens van informatieteekend in eén biografie, die tot de beste 'leven.aard had de vertaler het zich gemakkewas echter al zoo ver doorgedrongen, dat „veel
vensbeschrijvingen
van Nederlanders door Nelijker kunnen maken- door te schrijven: voorjonge schrijvers, een woort Franchoys (hier, bereidende besprekingen
derlandersbehoort:
Balthasar Bekker de bestrijen, wat die geder van het bijgeloof. 1806.
faalde de schrijver zelf!) of Latijn versteende. s * gevens betreft, eenvoudig: inlichtingen.
Een samenvatting daarvan geeft het volgende
soodanighe vreemde lappen voor een wélstandt
beeld,
dat we laten vooraf gaan aan de beschrij*
"
, ende bevattelijk cieraet opten mantel onzer
ving van den invloed en de uitwerking van
spraken brodden, recht Oft een heerlijcke ende r Dat zoovelen zyn gaan denken in een Bekkers opzienbarend boek. Hij werd den 3<len
.vreemde taal is de oorsprong van veel naars en Maart 1634 geboren in het Friesche dorpje
rijekelyke saeoke ware, sonder noot vreemt raars.
Daardoor schrijft b.v. een ambtenaartje Metslawier in een predikantsgezin, waarvan het
hulp te bedelen". Coornhert gaf het goedevoor»
over inneming van distributiebons en verhoofd zijn begaafden zoon zeil voor de Groningstrekking van maaltyden. terwyl toch allereerst sche hoogeschool voorbereidde. Daar was de
beeld met zuivere vertalingen van de klas»
de maaltyden worden „i n ge n o m e n". De posieken en begon een Nederlandsche Grammastudent Bekker weldra de meest geziene leerlitie vraagt „Wie zag deze aanrijding" (heeft ling van den theologische hoogleeraar Jacobus
tica, die hy alleen tengevolge van zyn maatdeze aanrijding gezien). Zeker welvarend volk Alting, wiens werken later door den dankbaren
schappelijke omstandigheden, niet heeft kunwerd „tot 'n lager economisch peil teruggeleerling in vüf zware folianten, voorafgegaan
nen voltooien.
bracht (op een lager peil gebracht). Men las door een biografie,
zouden worden uitgegeven.
van ..Handgedrukte en handgekleurSimon Stevin, die zich ook om de taaiverAls predikant begon Bekker zijn loopbaan te
wording bekommerd heeft, stelde een lijst dc bloemteekeningen". «Aangenomen wordt, Oosterlittens in het gewest zijner geboorte,
dat Wavell niet eigener beweging (uit waar hij reeds den strijd aanbond tegen het
samen van vreemde, meest Fransche, woorden, eigen
beweging) acties achterwege heeft gewaarvoor een goed Nederlandsch in de plaats
bijgeloof, den heksenwaan, de tooverij en spoEen nieuw stelsel van den directeur kenvrees, doch waar hij eveneens een zwaar
kon worden gesteld. Alleen ging hy, evenals laten."
„is een volledig verlies leed door het overlijden van zijn eerste,
P. C. Hooft, te ver en verzeilde, zooals deze, in der Leidsche waterleiding
(heeft volledig succes gegebleken"
succes
het purisme, zoodat hy bijv. democratie had).
zoo hartelijk geliefde vrouw Elsje
Een politiek van samenwerking zal wier grafschrift nog ontroering wekt. Walkens.
heeft willen weergeven met ghemeenheyt
nagestreefd". En van aandoenLaurens J. Spieghel schreef, met Coornhert, worden
Dat was ln 1664, een jaar voordat hij op liefst
lijkheden
„Toch doet het doek in zijn eenBegrip,
een Hert
leerende Duidts spreken" en voud heel als
stellingen, promoveerde tot doctor in
honderd
compleet
a
a
n."
moet tevens de schrijver zün geweest van de
de theologie. Nog geen jaar nadien riep de Her..*l*we«p--aack vande Nederduitsche LetterDe lectuur van den dag is weer vol van vormde gemeente van
toen het
kunst", uitgegeven door de Amsterdamsche „vluchten" De een vlucht in de „erotiek", Friescn Atheen' door zijn Franeker.
hem als
universiteit,
rederijkerskamer De Egelantier, met het doel een ander in „de abstracte wiskunde", een derde haar herder en leeraar tot zich en hier vond hij
«het Duyts op te helpen, te verderen ende in „het traditionalisme". Men las: „Wij jonge behalve zijn geliefde boeken en ander studieverryken". Dan was er Pontus de Heuiter. die theologen vluchtten wel in van Eeden." Laat
materiaal ook een tweede, toegewijde echtin zyn Nederduitse Ortographie" opmerkte, men eens „vluchten" in de moedertaal!
genoote in de tamelijk vermogende Froukje
dat „te verhalen, waerin gelegenis onzer NederPeller.
Fullenius. Men zegt of schrijft
zyn portret
kan min of meer het bewijs leveren
dat hy
buitengewoon leelijk van gezicht was, doch dat
zün vrienden en kennissen door zijn geestig,
heid, welsprekendheid, beschaving en geleerdheid van die uitwendige mismaaktheid niet den
minsten last hadden en deze gereedelyk ver-
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Dicht en ondicht over de Maasstad
EEN VREEMDELING
IN DIT „BADYLON“
Het Rotterdamsche epos is nog niet ge»
schreven.
Misschien had Johan de Meester er na zijn
naturalistische periode toe kunnen komen.
Heeft hij niet in een vraaggesprek, dat in 1913
in Den Gulden Wlnckel door d'Oliviera werd
weergegeven, van zijn plan gerept om nog eens
een boek te schrijven van Levens-Bejahung. dat
„vu Solist" had moeten heeten? De Meester
van den hemel in de
was uit Parijs gekomen
placht te zeggen.
vrouw
zijn
hij
zooals
tot
hel.
gaandeweg
lief gekreMaar hij had Rotterdam
gen en wilde er niet meer vandaan
Is het mogelijk, een stad als Rotterdam lief
te hebben? Wie oog heeft voor de dynamiek,
die deze stad in de laatste eeuw heeft gekenmerkt, zal het antwoord weten. In de periode
van Pincoffs begon de schoone slaapster (want
oude prenten leeren ons de schoonheid van de
binnenhavens der stad verstaan) te ontwaken.
De groote waterbekkens. waarin de steeds die»
per gaande schepen konden worden geborgen,
werden het een na het ander gegraven, kilo»
meters kademuren werden aangelegd, handels»
terreinen in gereedheid gemaakt. Steeds nieuwe
en omvangrijker scheepvaartlijnen spanden de
verbindingsdraden van Rotterdam met de zeehavens in Oost en West. Los- en laadinrichtingen groeiden als giganten tegen de lucht. Er
werd niet gepraat maar gehandeld in Rotterdam.
Zelfs in het praatcoliegebij uitnemendheid, den
Gemeenteraad, viel geen woord nagenoeg, als
het Tinimerhuls met nieuwe plannen tot uitbreiding van het havengebied kwam. Werven en
dokken voorzagen in de- steeds groeiende behoefte aan scheepiniimte en daaromheen
bloeide eenzich al maar ontwikkelende nijver»

—

heid,

t

rechts.... Ook het gedicht Rotterdam van

rijke verscheidenheid biedt door fragmenten
uit werk van Leo Ott. B. Stroman. A. M. de
Jong. Willem Schürmann. Johan de Meester.
M. J. Brosse en vele. vele anderen. En de bun»
del is doorschoten met mooie, hier en daar wat
te idyllische foto's, die met de goed gekozen
gedichten en stukken proza bij den bezitter de
berinnering aan het. oude Rotterdam levendig
zullen houden.

?"«v'.

.

♦

*
In hoofdzaak gefotografeerde
herinneringen
aan. het oude Rotterdam geeft een album: „Zoo
kende ik de Maasstad", uitgave van het Import»
huis Gebr. Spanjersberg. in samenwerking mét
en verzorgd door het reclamebureau De Schakei, beide te Rotterdam. De geestige Dagboek»
schrijver Ch. A. Cocheret. Rotterdammer in
hart en nieren, leidt het album in en zegt OH.:
«V ziet weer gaaf en goed de monumenten der
oude stadsarchitectuur, de wemeling van men»
schen op markten in prille voorjaarszon, de
armetierigheid van gangen en stegen, waar alles
kraakte van ouderdom, de dommelige singels
in de schaduw der kastanjes, den grootschen
boulevard, waarop wij eens zoo trotsch geweest
zijn. het centrum van vermaak en vertier, waar
we gelukkig waren, en de machtige Maas van
toen, die aan de stad haar tweeden naam en
aan dit werk zijn titel gaf". Cocheret geeft ook
korte bijschriften bij de prenten en hij doet dat
kort en geestig, zooals een goede gids in een
vertrouwde omgeving, met een* weet je nog
wel
?
Wie Rotterdam gekend hebden zooals het
vroeger was. en het, ondanks alle critiek. hei»
meiijk hebben lief gehad, zullen het album
gaarne willen bezitten en van tijd tot tijd met
eenigen weemoed doorbladeren.

"
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Is het niet vreemd, dat ondanks dat alles het
Rotterdamsche epos ongeschreven bleef?
Maar mocht de epiek verstek laten gaan, realisme, naturalisme en impressionisme grepen
gretig naar het machtige decor, dat de havenstad bood. En, Ja ook de lyriek. Heeft Rotter»

Jan

Prins, waaraan de boven afgedrukte regels
ontleend zijn. komt in den bundel voor. die een

.

**"

Dat er eén ander beeld van de Maasstad is
op te roepen, bewijst de roman „Vreemdeling
in Babyion-, door J. Gerhard Toonder (N.V.
Ditgevers-Maatschappij Elsevier te Amsterdam)
De titel wekt geen misverstand, tenzij dan. dat
men de beschrijving zou kunnen verwachten
van een poel van zonden, als hoedanig de oude
stad aan den Euphraat in gewijde boeken is af»
geschilderd. De tweede stuurman, die het verhaal heet te schrijven en die door darmstoor» '
nissen gedwongen wordt eenigen tijd aan den
wal door te brengen, ziet de stad zijner gehoor»
te, Rotterdam, meer als een broeinest van klein»
burgerlijk gedoe, van Strebere' en liefdeloos»
heid, van huichelarij en geldgewin, van haat en
nijd en onverschilligheid voor het lot der maatschappelijk misdeelden. kortom als een plaats,
waar ieder voor zich zelf denkt, voelt en handelt en de taal van zijn naaste niet verstaat.
Het is kort voor den oorlog, als de stuurman
zyn intrek neemt in een soort pension aan den
Hang. Hü leert er zijn buren van het pension
kennen en de kostvrouw met haar sulligen man.
Het milieu is voortreffelijk geteekend. En de
beschrijving van den moord op vrouw Van der
Nodde, de hospita, door haar man, die haar
hysterisch'gillen tot zwijgen brengt uit vrees
voor het vérlies van den deftig-doenden kamer»
bewoner mét het lintje der gepensionneerden ih
het knoopsgat. Ten Have, is een Dickens of een
Hardy waardig. Door een op straat gevonden
hond komt dé stuurman in aanraking met de
vrouw van een predikant, die van haar man ge»
scheiden leeft en deze vrouw is met
groote liefde uitgebeeld. Maar het boek
culmineert in de figuur van Balter. den wereldhervormer in zakformaat, die er niet in
slaagt zijn wat duistere politieke idealen te verwezenlijken, tot hü in aanraking komt met den
ruwen schatrijken reeder Holmers, een man,
dien hü eerst vinnig bestreden heeft, doch die
om eigen politieke plannen te verwezenlijken
een soort duivelscontract met hem aangaat. Het
slot van het boek is geladen als een zware onweersbui. Men voelt de naderende catastrofe.
Als de schrijver zyn stuurman in de stampvolle
vergaderzaal, waar Balter weggehoond is, op
het podium laat springen en de zaal zijn visie
op het leven in dit Babyion in het gezicht laat
slingeren, gevoelt men. wat hy met zyn hoek

.

JAN PRÏNS
dam eigen dichters gehad? Men kome niet met
bollens aan, «den goedigen koopman in verfwa»
ren", zooals Anthonie Donker hem noemde.
Er zijn anderen geweest: Oudaen, Dirk Smits.
En Heiman Dullaert vooral, die eerder een
standbeeld verdiend had dan Tollens. Albert
Verwey,heeft hem naar verdienste geëerd. Al»
leen zij hebben de stad hunner inwoning niet
bezongen, zooals Vondel het Amsterdam gedaan
heeft, al heeft Dirk Smits ook een .^lottestroom"
gedicht en Joachim Oudaen een pralerig gedicht
op den grooten Rotterdammer Erasmus nagelaten. Maar
er is Jan Prins. Hij is niet bij Ver»
laine achtergebleven en heeft de stad geproefd

—

—

en

geroken:

«aar koffie

de oraaktee»*,
aan 't Oude Hoofd naar teer «n touw,
naar copra langs de li-iaorweahauen,
naar re-«el bij het Poortgebouw,
naar huiden op den Termenakker
«n aan den Haringvliet naar Kaai,.
Dan was de lucht van gist of olie
en dan ven jute weer de boos.
Don «aren het de «veeeryen
uit Bombay of Batavia.
Naar schapen rook het in de Boompje»,
naar uien op de «paan-l-he Ka.
Naar 't Nieuwe Werk geurden citroenen
en by het Entrepot tabak.
Kortom er valt geen reuk te rulken.
die aan dlt hovenbeeld ontbrak.
En dan ls er onze Rotterdamsche volksdichter Speenhofl. Rotterdam, vergeet niet hem
te eeren, zoolang het nog dag is, roept Anthonie Donker uit Hü heeft u gekend en lief gehad als geen ander. Hü is de zanger en de
vriend van al het typisch Rotterdamsche, hü
kent er den dijk en den bult, de bajes, de bar
en de beurs, den zeeman en de kroegmeid. den
neger en den Noor, den kaaiwerker en den
marinier, den burgemeester en den sjappitouwer, den agent en den jopper, de sleepers
en de slagers, het plrament en het heilsleger,
de Hoppen en de singels, de kelen, de bruggen
en de havens. Hü heeft van Rotterdam gezongen voor alle tijden....
Waarom we dit allemaal schrijven? Omdat
er bü de Hollandia Drukkerij te Baarn een
boek is uitgekomen, dat „Rotterdam lh de litteratuur" heet en waarin Paul J. G. Hulncks
allerlei heeft saamgelezen, dat op Rotterdam
betrekking heelt. «Men vindt, aldus de «amensteller van den bundel, in deze bloemlezing
zuivere lyriek en een populair vers van een
dichterzanger of een gelegenheidsgedicht dat
meer historische dan artistieke waarde heeft,
een novelle- of romanfragment en een krantenschels, die beeldender en stijlvoller geschreven
la dan de gemiddelde Journalistiek, verder het
essay en enkele «eines ult een lustrum»
.litteraire
«pel."
De Stroom van Jan Prins, dat in Augustus
1940 in de Gids heeft gestaan, opent den bundel en daarop volgt Clara Egginks Dooden»
marsch, met zyn sterk gescandeerd: ldnka,
rook het by

Een Rotterdamsche binnenhaven in den

ouden

tijd

door J. il.

*?<*»

Mastenbroek.
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TAALNOOTJES

vol toewijding was by zyn pastoralen arbeid,
doch ook was by man van de

daad. vooral

als

het land in gevaar was. Dat bewees hij in 167*5,

toen de Noordelijke provinciën bedreigd werden door den inval van den Munsterschen bis»
«hop en het ds Bekker was. die aan het hoofd*!
van tweehonderd Friesche predikanten in da
Friesche Statenvergadering zijn plannen ont»
vouwde over het lichten van den derden ma»
tot vorming van een soort landstorm, de onverwijlde benoeming van Hendrik Casimir II
tot stadhouder van Friesland en kapitein»
generaal van het Noordelijk leger alsmede tot
andere maatregelen.
Toen de bisschop dan ook den Wsten Augustus 1672 het beleg van Groningen moest op»
breken, zou hij gezegd hebben: Der Teuffel
hohle die Ifaffen! Ook in zijn verdraagzame
houding jegens zyn roomsch-katholieke landgenooten was hij zyn tyd ver vooruit, hetgeen!
bleek in hetzelfde rampjaar, toen hij te Lei-bierurn op I<iaukemastate de r^.. slotbewoners
wist te redden voor een overval door het
grauw, dat hen van heulen met den vüand be»
schuldigde. Ook hier was zyn eerste werk»
door zelf te zien en te onderzoeken leert men
het best de dwaling van de waarheid ta
scheiden.
Met dat al werd de verdachtmaking tegen
hem steeds grooter en daarmede de vijand»
schap, die hem ten slotte noodzaakte Franeker
te verlaten en een beroep naar boenen aan da
Vecht aan te nemen. Hy was vaak strijdensmoa
door al de ondervonden tegenwerking en het
ondergrondsche gewroet in classis en synode»
Dit werd nog erger, toen hy achtereenvolgens
zyn boeken „Onderzoek der kometen", gericht
tegen het kometenbügeloof, en „De Betoverde
Weereld" deed verschijnen. Toen hy het eerstgenoemde werkje schreef, in 1683, was hy reeds
predikant te Amsterdam, waar hij de laatste
stooten en steken van zijn tegenstanders kreeg
op te vangen en waar hij in 1698 ook vroon»
en ootmoedig gestorven is. Had niet de bekende
Utrechtsche hoogleeraar Voetius nog in 1664 da
kometen aangekondigd als de signalen en voorboden van op handen zünde rampspoedige ge»
beurtenissen en gevaarlijke tijden? Het ligt
voos de hand dat Bekkers werkje over het weg»

—

,

-

"

.

—
—

— —

gaten.

Als hy op den kansel, in den katheder en op
welk ander spreekgestoelte stond, bracht hy als
bü tooverslag zijn gehoor onder den invloed
van zyn boeiende redevoeringen, gloedvolle
predikaties en welsprekende betoogcn: men
zag niet meer den ieeiüken Bekker doch hoorde enkel zijn mooie, forschgebouwde zinnen en
geestige, met ironie en sarcasme gekrulde toespelingen, zonder ooit iemand te kwetsen. Hij
was trouwens naar het gezaghebbend oordeel
van prof. Knappert van nature zeer vredelievend ...doodelijk bang voor het odium theologicum diabolicum en te beschaafd, ietwat te
voornaam-traag, om mede te huilen met de
vele twistende wolven in het toenmalig kerkelijk bosch."
Eerst hield men hem ln orthodoxe kringen
voor een Cartesiaan, die volgens zün veroor»
deelaars den twijfel van den wijsgeer Deseartes
in het theologisch denken bracht, daarna voor
een Spinozist, waardoor hü alle grondslagen
van de kerkelijke dogma's voor een nulliteit zou
verklaard hebben.
Doch het ergste was wel, dat hü zich in zyn
strijd tegen spokerij en toovenary, heksenwaan
«n daemonenvrees zou vei grepen hebben aan
het geloof in het bestaan van den duivel zelf,
van diens omgang met de menschheid en diens
invloed op het lichamelijk en zielehei] van den
mensch. Zelf verklaarde Bekker daaromtrent
in zün al spoedig door velen verafschuwde
boek „Betoverde Weereld": „Ik ban den duivel
uit de wereld en bind hem in de hel", een uitspraak dle er op wees, hoe riskant zün poging
was. omdat het destijds „godzaligheid was den
duivel te vreezen" en wie het niet deed, voor
een atheïst werd gehouden. Begrijpelijk is dan
ook zün klacht: «Gaarn had ik de menschen
wy«r ende beter dan ,y «yn. hoewel men weinig vind, dle't wesen willen".
Intusschen was hy niet enkel de kansel»
redenaar van het woord en een man van de
pen, die vlot, veel en grondig schreef, zooals
nij ook grondig wist. scherpzinnig opwerkte «n

Balthasar Bekker
(Prent van A. van Zylvelt).
nemen dezer kornetenvrees. hoe geestig en
menschlievend gesteld, een storm van verontwaardiging moest verwekken in het kamp der
conservatieve Godgeleerden en predikanten,
van wie er eveneens vele waren, die hun ge»
meente mede tegen den meer verlichten ambtsbroeder opzetten. De naam Bekker moest synoniem worden met dien Van een gevaarlijken
ketter en nieuwlichter!
1

"*"

Nog erger werd dit toen zyn „Betoverde

Weereld" verscheen, dat in de eerste plaats was

gericht tegen het duivelgeloof en de afschuwelijke vrucht er van. de heksenprocessen. Wel
had in ons land de laatste heksenverbranding
plaats gehad in 1597
in Engeland 121 jaren
later nog een en eveneens in het Frankrijk der
l?de eeuw!
hadden ook ds Abraham Paling
in 1659 en de dichter Jan Zoet in 1675 tegen de
hekserij geschreven, doch de kerkelijke orthodoxie had zich met de wanbegrippen omtrent
hekserij en haar bestrijding nog steeds solidair
verklaard, evenals zij haar sanctie had geschonken aan het sterren- en kornetenbijgeloof. En
daardoor werd het ondernemen van Bekker des
te hachelijker en zou hij de heftige verontwaardiging en tegenstand des te pijnlijker
gevoelen.
De titel van zün boek „Betoverde Weereld"
sloeg al direct in en werkte suggestief op ds
lezers. In het eerste deel van het eerst te Fra»
neker in twee boeken verschenen werk, ge»
volgd door de volledige Amsterdamsche uitga»
ve in vier boeken in hetzelfde jaar 1691, geeft
hij een overzicht van de leer. betreffende God,
de geesten en de niet Christelijke godsdiensten
naar de opvattingen dlenomtrent in zijn dagen.
In het tweede deel of boek komt het vraagstuk aan de orde, of de leer der geesten en
van den duivel op logische en bljbelsche gronden te verdedigen is. Deze uiteenzetting gal
Bekker aanleiding te verklaren, dat men in
het bekende paradysverhaal de slang niet identiek kan verklaren met den duivel en dat de
verzoeking in de woestijn geestelijk moet worden verstaan. In het derde deel keerde Bekker
zich vooral tegen hen, die het bestaan va»
toovery uit de Schrift meenden te kunnen be»
wijzen, terwyl hü verder aantoonde, dat tooverij en toovenaars verdichtselen van het
menschelijk brein en de fantasie waren. In dit
boek is volgens bevoegde beoordeelaars de
exegese van den schrüver wel eens gewrongen
en minder juist, althans niet zoo positief en
bewezen als in zyn andere werken.
Vooral met het vierde boek heeft ook thana
nog folkloristische en historische beteekenia
door Bekkers verslag van diverse spookgeschiedenissen, zyn .scherpzinnige, meedoogen»
looze ontrafeling van het bygeloof." Hij geeft
daarin merkwaardige staaltjes van psychiatrisch inzicht, daadwerkelijk door te Franeker
een jongen, die zoogenaamd van den duivel
was bezeten, te genezen, waarvan men het ver»
haal in zün boek vindt. Dit deel vooral heeft
In on, land en buiten de grenzen het bijgeloof
in den hoek gedreven, de denkbeelden in
phaenomologlsch en religieus opzicht verhelderd en in de practijk zoo nu en dan gewaande heksen van den brandstapel gered.
Met dat al beloonde men zün daad van grooten zedelijke» moed zoo niet met vervolging om
des geloofs of der rede wille, dan toch met ont»
-zetting uit zün ambt en verkettering tot aan zün
dood. Het was nog geen tyd voor het vrüe on»
derzoek en de proponenten voor het predik-
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bad zien verwerpen, kwam Van Hall met een
ontwerp, dat inhield: aanleg door den Staat,

exploitatie door particulieren. Hü smaakte^ na
handige verdediging, bet genoegen zyn ontwerp door de Kamers te zien aannemen.
Het 3e ministerie-Van Hall beeft slechts kort
bestaan. Van Hall werd in de Kamer van alle
zijden bestreden, bet meest door Thörbecke. die
bern bet voeren van een «parasitische" politiek
«Daar -Ht ge dan weer. Goddank, dat in deze verweet Dy zyn optreden was Van Hall voor
beweging tenminste één kerel, die ervaring bü den tyd van één jaar tot voorzitter van den
moed en vasten wil paart, aan ne helm van ministerraad benoemd en als zoodanig werd hy
«feitelijk beschouwd als president-minister, of»
het roer van ons Rijk staat"
fideel
vertegenwoordiger der politiek van de
begroette
Met deze woorden
een oude vriend
3).
Van Hall, toen deze in 1853. thans als minister regeering"
nu
Toen
Van Hall ook voor het volgend jaar
van Buitenlandsche Zaken, opnieuw aan het dezen toestand
wilde bestendigen, kwam by
bewind kwam.
in conflict met zyn ambtgenooten en
De aanleiding tot dit weder^iptreden van hierdoor
zijn ontslag.
Van Hall was de «Aprilbeweging^, als gevolg vroeg
Nog
slechts enkele jaren heeft Van Hall van
paus
bet
besluit
van
Nederland
van
den
om in
zijn
rust
kunnen genieten. Hij overleed den
een organisatie van de r.-katholieke kerk te be»
29en Maart 1866 te 's-Gravenhage.
werkstelligen. Zoodra dit bekend werd. ver»
Baron Van Hall is tweemaal gehuwd geweest
wekte het onder een deel der Protestanten een
In
1815 trouwde hij met Alida Paullna Bondt
geweldige agitatie. Voor een groot deel gold
na haar dood in 1845. met Henriette Maria
en.
toenmalige
het verzet ook . den leider van het
Jeannette
barones Schimmelpenninck van der
ministerie I*hörbecke. Half April bood een Oye.
deputatie den koning, tydens diens jaarlijkscb
verblijf te Amsterdam, een monsteradres aan^
Wat Van Halls persoonlijkheid en karakter
waarin intrekking of althans een niet-erken
betreft vermelden we hier nog enkele bijzon»
ning van de hiërarchie verzocht werd. Het antderheden uit het werkje, dat mr Gleichman, die
woord, dat de koning by die gelegenheid gaf.
Hall zoo goed gekend heeft, aan hem
was voor het ministerie aanleiding om zün ont» Van gewijd.
4).
heeft
«lag te vragen, tenzij de koning „een ronde
„Van Hall", aldus mr Gleichman, „had een
verklaring" van zijn bedoelingen wilde geven.
aan ..kleinschryverij". In de StatenDe koning ging op deze ontslagaanvrage in hekel
Generaal
niet vry van zelfverheffing behanen droeg Van Hall de vorming van een nieuw
hij
op het departement zün ambtenaren
delde
kabinet op. Onder de leus: „apaisement" (bevremeer
als
medewerkers
dan als ondergeschikten.
diging), zette het nieuwe ministerie, dat als
Hy was bij hen gezien en bemind. De verklaring
tintje"
met
liberaal
«conservatief
een
beschouwd ligt daarin, dat hy de zaken kende en een hukon worden, en verder geacht werd „de tegenmaan man was. Driftig ko:, hy een enkele maal
overgestelde richting" te vertegenwoordigen,
wel zijn, maar de bui dreef spoedig over; en hij
zich aan het werk om die bevrediging inderstal de harten ook daardoor, dat hij. van ongedaad te verkrijgen. Daartoe reisde de minister
lijk
dat ruiterlijk erkende. Hij kende
van Roomsch-Katholieken eeredienst naar zijn overtuigd,
personeel nauwkeurig en wist. wat hü er
Rome om den paus te verzoeken den zetel van van eischen kon.
den aartsbisschop niet te Utrecht te vestigen;
Minder gelukkig, minder zeker althans, was
en verder diende bet ministerie een wetsontzijn
blik op de menschen. met wie hü door de
werp op de kerkgenootschappen in. De zen» politiek
in aanraking kwam. Hü nam dan wel
ding naar Rome mislukte; het wetsontwerp
zijn toevlucht tot grootspraak en intimieens
werd nog dien zomer door beide Kamers aan»
datie". „Soms speelde hetgeen men naïveteit
genomen.
zou
kunnen noemen hem parten. Zoo bijvoorHet zou ons te ver voeren om de talrijke
in 1853, toen hy niets onbeproefd liet om
beeld
wetten, welke onder de drie ministeries, die
van Prinsterer voor zijn politiek te winGroen
Van Halls naam dragen, tot stand zyn gekonen;
met
welken uitslag is bekend en was te
men, hier op te sommen. In verband met zün
voorzien.
tweede ministerschap herinneren we nog aan
Evenwel,
die kleine zwakken, was
het beleidvol optreden van Van Hall gedurende en bleef hyondanks
een
staatsman
van goeden huize.
den Krimoorlog, welk beleid voortdurend geeen lofspraak van niet geringe
Hü
durfde:
op
richt was
een strikte handhaving van onze beteekenis in dagen van verslapping
neutraliteit. Voor dezen en voor andere dien„Goedaardig en grootmoedig was hy: dé»
sten. den lande bewezen, zag Van Hall zich «n bonnaire et généreux. Wrok
en ran1856 in den adelstand verheven en wel met den cune toonde
hü uiterst zelden".
titel van baron. Intusschen had bet ministerie
„Van Hall was een slecht financier voor zichmet groote moeilijkheden te kampen: zoowel zelf. Baatzucht was hem vreemd. Fortuin
van
in als buiten de Volksvertegenwoordiging had beteekenis heeft hy
nagelaten.
Hij
niet
voerde
het veel critiek te verduren, terwijl het in den gaarne een grooten staat en gaf
veel weg. Óp
boezem van het kabinet zelf ook niet alles pais de meest kiesche wijze
menigeen door
werd
en vree was. De directe aanleiding tot zyn val hem geldelijk geholpen
en gesteund".
was de Schoolstrijd, die in dien tijd een aan»
«Hij telde vele vrienden, ook onder hen. die
vang nam. De minister van Nlnnenlandsche hem in zyn politiek niet volgden. Hy was
hun
Zaken diende een ontwerp-schoolwet in, dat trouw in lief en leed".
het neutrale karakter van de openbare school
Zoo oordeelde de oud-minister Gleichman
handhaafde. Groen en zijn geestverwanten
over zljn vroegeren chef. die eens, toen er
begonnen tegen dit ontwerp een adresbeweging.
Hierop raadpleegde de koning Groen over de sprake was van wat er met Van Halls na te
laten papieren zou geschieden, tegen mr Gleichonderwijskwestie en over andere onderwerman de. opmerking maakte: „Gij hebt mij bij
pen. Van Hall en eenige van zün collega's vroegen nu hun ontslag. Het zal voor Van Hall een Mn leven nooit gevleid en zult het na myn
dood. hoop ik, ook niet doen"
groote voldoening geweest zyn, toen hem eenlge
'
Maar. hoé men óver Van Hall oordeele. de
dagen later namens een groot aantal van de
aanzienlijkste kooplieden en reeders in Noord- historische feiten blijven, dat toen in het tijdHolland een adres werd aangeboden, waarin de vak-1842-1880 ons land. tot driemaal toe. in
onderteekenaars van hun erkentelijkheid en groote moeilükheden verkeerde, het de man van
hooge waardeering zijner diensten getuigden. 2*» de „vrijwillige" leening. van het „apaisement'^
Twee Jaar na zijn aftreden werd Van Hall en van de oplossing der „spoorwegkwestie" is
geweest die het toen uit de impasse heeft
door het district Hoorn naar de^ Tweede Kamer
afgevaardigd. In 1880 werd hij voor de derde geholpen. En alleen reeds daarom verdient mr
maal minister. Thans zag hij zich voor de taak Ploris'Adriaan baron Van Hall bij ons volk in
gesteld om de „Spoorwegkwestie" op te lossen. dankbare herinnering te blijven.
I
Hierbij bestond verschil van gevoelen over de
J. J. Meerman.
vraag, of de aanleg van spoorlynen door den
Staat zou geschieden dan wel of hy. zy het
1) Dr saplkse: Handdoek tot de -staatkundige
dan ook met Staatshulp, aan particulieren zou Geschiedenis van Nederland.
worden overgelaten. Nadat het vorige ministe2) Prof. kolenbrander: Willem U. koning der
rie zün voorstellen tot den aanleg van spoor» Nederlanden.
3) -?n,i. R. van l?oneval Faure: Handelingen en
wegen,,dPOk particulieren in de Eerste Kamer

15 MEI 1791-29 MAART 1866
Tot de prozawerken van de bekende schrijf»
«ter en dichteres Betje Wolff behoort een door
haar vertaald boek. dat zij opgedragen beeft
aan haar .negenjarigen vriend".
In den zH. «toeêigeningsbrief". die vóór in
bedoelde vertaling is afgedrukt merkt de be»

gaafde schrijfster op:
«De natuur gaf u eenen schoonen aanleg naar
lichaam en ziel beide: en dat aanbiddelijk We»
zen. dat gij nu reeds leert eerbiedigen, gaf uw
lot in handen van ouders, die op de voordeeligste wijs omtrent u hunne pligten voldoen. In»
dien gij dus volhardt om het beste gebruik te
maken van uwe vermogens, van de gunstige
«Omstandigheden, waarin gy u bevindt en van
bet voorbeeld, dat men u geeft dan kunt gij
eens, niet alleen beroemd, maar
en dat zegt
nuttig en gelukkig zyn!"
wat meer
De groote verwachtingen, die Betje Wolff
omstreeks 1800 van haar kleinen vriend had.
zyn vervuld: de knaap, die toen zoozeer de belangstelling van de bejaarde schrijfster bad.
was niemand anders dan de latere minister ba»
ron Van Hall.
Floris Adriaan van Hall werd den 15en Mcl
1701 te Amsterdam geboren, waar zyn vader,
mr M. C. van Hall, een drukke practijk als
advocaat uitoefende. Na zyn studie aan het
«thenaeum in zün geboorteplaatsverwierf hy in
1812 te Leiden den doctoralen graad in de
rechten, waarop hü werkzaam werd gesteld op
het kantoor van zyn vader. Reeds het volgend
jaar zag hü zich gedwongen om als garde
d'honneur van keizer Napoleon Amsterdam te
verlaten. Hü wist echter uit het Fransche leger
te ontvluchten en was in 1814 te Amsterdam
terug, waar hy zich weer als advocaat vestigde.
Zyn weldra uitgebreide ambtsbezigheden
vroegen niet het minst zyn aandacht voor al»
lerlei aangelegenheden op het gebied van be»
stuur, wetgeving, handel en financiën. Naast
een scherpzinnig jurist loonde by zich op dit
terrein een bekwaam publicist Ook voor de
schoone letteren had Van Hall een groote voorliefde. Zyn gepubliceerde studie over Cicero
geeft blijk van een grondige kennis der klas-deken; zijn Lofrede op Johan de Witt" werd
door de Holl. Maatsch. van Fraaye Kunsten
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met goud bekroond.
Zijn werkkring te Amsterdam

en een lang»
durig lidmaatschap van Provinciale Staten,
waren voor Van Hall goede leerscholen voor
het hooge ambt waartoe hy zich in 1842 ge»
roepen zag. Op den 31en Maart van dat jaar
aanvaardde hy, uit de handen van minister
Van Maanen, de portefeuille van justitie. Het
eerste doel, dat Van Hall zich in zyn nieuwe
-functie stelde, was verbetering en aanvulling
yan onze wetgeving. Werkelijk bracht de vol»
ijverige minister eenige verbetering tot «tand.
Maar de tyd ontbrak'hem om het hier gestelde
doel te bereiken; Reeds het volgend jaar werd
Van Hall een zwaardere teak op de schouders
gelegd. In dien tyd was er een enorme staats»
schuld, die, zoo er geen krachtige maatregelen
werden genomen, ieder jaar nog met eenlge
nnllioenen zou toenemen. Er dreigde niets minder dan een staatsbankroet Nadat het aan twee
ministers mislukt was om de geschokte staats»
-financiën te herstellen, zag minister Van Hall
zich ln September 1843 ad interim met de por»
tefeuille van financiën belast Reeds in Decem„een
ber kon hij een zestal wetsvoorstellen
eskader van wetten"—»indienen. De belangrijk»
ste van deze voorstellen zijn algemeen bekend:
een z.g. „vrijwillige" leening van 150 millioen,
liatet terug^^cht'tot 12? millioen, a 3 pet en
bij een
'mislukking dezer leening, «en
de «tok
belasting op de bezittingen a I*6 pet
achter de deur.
„Van Halls groote verdienste ligt ln het be»
leid en de kracht waarmede hy de maatregelen
er doorgehaald heeft" 1).
De ontwerpen verwekten een groote beroering
ln den lande en in de Tweede Kamer een felle
oppositie, toen de voorstellen: leening en belasting daar in behandeling kwamen. „Het leek
«en dubbeltje op zün kant VanHall verdedigde
zich met kunde en hooghartigheid." 2) En hij
zegevierde. De ontwerpen werden, zy het dan
met een kleine meerderheid, in beide Kamers
aangenomen. Toen-volgden de spannende dagen,
voer de leening voltèekend was. Doch ook dit
juist binnen den gestelden termijn.
gelukte
een facsimile van den brief, gedaligt
Voor ons
teerd 31 Maart 1844, waarin Van Hall den
koning de volteekening berichtte. Op hetzelfde
papier ziet men een door den koning onmiddellijk na de ontvangst met potlood geschreven
concept-proclamatie aan het Volk. Brief en conrept beide getuigen van een groote voldoening
over het slagen der leening. Van Hall, die inmiddels definitief minister van Financiën was
geworden, kon nu rustig zün verdere plannen
uitvoeren.
Behalve het vraagstuk van 's Rijks financiën
was er ln die dagen nog een andere kwestie
die door velen hoogst urgent geacht werd, riL
een herziening van de grondwet Toen de Regeering in dezen geen voorstellen deed. kwamen de bekende „negen mannen" met hun
initiatief-voorstellen, die evenwel geen succes
badden. Van Hall, die vóór zijn ministemohap
in een Memorie een herziening in liberalen
geest bepleit had, bleek thans, meer opportunistisch dan begineelvast van die ideeën te zün
teruggekomen. Hü wilde in hoofdzaak by het
oude blijven. In Augustus 1847 gaf Ven Hall
echter tegenover zün collega's te kennen, dat
hij den tijd gekomen achtte om tot een berrie»
ning der constitutie, „in rulmeren zin" over
te gaan.
.Nagenoeg al, wat knap en kundig i»", zoo
betoogde hü. .staat aan dle zijde". In September bleek, dat de koning toen geneigd was tot
een herziening die in veel opzichten liberaal
«ou zün." Er bleef echter tusechen den koning
«n Van Hall verschil van inzicht over de draagwijdte hiervan en de minister vroeg zyn ont»
„lag. Bij zijn aftreden kreeg hy de» titel van
minister van Staat
Het volgend Jaar had Van Hall zitting ln de
„dubbele" Kamer, die toen in verband met de
grondwetsherziening van 1848 byeen was. In
Februari 1849 koos Amsterdam hem tot lid van
de Tweede Kamer.
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Van een geruchtmakend boek
(Vervolg

pao. B 1)
«*-**»

ambt in de Hervormde kerk moesten nog lang
na Bekkers dood vragen beantwoorden, waar»
uit kon blijken, dat zü vrij waren van de dwalingen der .Zekkeriaansche leer"! Hoe ket-

tersch die leer ook nog ln de lilde eeuw werd
geacht, blijkt uit het ,-Anabaptistlcum pantheion" van 1702, waarin zonder nader bewijs
werd verkondigd, dat Bekker met zyn „Betoverde Weereld" de menschheld een boek had
geboden „dadurch viele ohne dem nicht all zu
glaublge weiter sind verfllhret, die gilntzlicb
unglaublgen und atheïsten in lhrem unglauben
gestilrcket die elnfalUgen und swachen lrre ge»
wacht und unverantwortlich gellrgert worden."
Maar als deze verstootene en het stiefkind van
de «Christelijke kerk zijner dagen thans nog eens
zou kunnen terugkeeren, zou hy kunnen vast»
stellen, dat zün werk groote vrucht heeft ge»
dragen en dat hy du» niet tevergeefs heeft ge»

leden. Door hem is het heksenwezen de zwaar»
«te slag toegebracht.
A, HaücoM-

.
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OCHTENDBLAD B

WIJ ZOEKEN TE ZIJNER TIJD
ONZE VROUWEN WEL UIT
Juveniel moderne uitlating
(Uit de portefeuille Pint Pernel)

—

papa en mama zelden
Vader en moeder
we vroeger, toen we nog zoon beetje gedrenkt
waren in de herinneringen van den Napoleonti»
schen tijd en we spraken dergelüke lieden met
„U" aan
zaten in de veranda, de twee zoons
zaten niet Zy--tonden,stonden te bedekenboe ze
nu op n fatsoenlijke manier weg konden komen,
zooals de jeugd dat op n gegeven oogenblik wel
altijd in .ich schijnt te voelen opkomen. De
beide jongelui wilden „even** 'n luchtje schep»
pen. hadden, ieder voor zich. hun afspraakjes,
of gingen in verspreide gevechtsorde op
avontuur uit; met 'n trammetje naar Scheveningen, naar het Kurhaus of naar een der
diverse teuten langs den boulevard, 'n strykje
verslaan, 'n beetje rondneuzen en zoo
Maar de vaderlijke stem verhief zich: „Wil.
gaan jullie samen? En komen Jullie straks thuis
theedrinken?" „Ik weet niet wat Piete» plannen
zijn. vader." ontweek deze Jonge man. „Wat was
je van plan. Pieter?" riposteerde hy. 'n direct
antwoord op den ouderen broer overhevelend.
„En Jü WU. mogen wy misschien weten, of
jullie hier nog weer komen theedrinken,
of.
?"
„Nou vader, ik wou nu nog «ven den kleermaker opbellen, vragen of hy dat andere vest
morgen thuis zendt
*" trachtte Pieter op zün
beurt als antwoord, te doen dienen, aldus ten
tweeden male tekst en uitleg van zich afschuivend.
„I.uister*s! Gaan jullie 's zitten." zei vader»
mans toen, vrij kortaf. „Dat eeuwige geslenter
en dat boulevardje-trappen. dat hoeft geen
dagelijksch werk te worden. Pieter. ga jy nu
dien kleermaker maar 's opbellen, maar J ij Wil
blijf jy nu nog 's even rustig bier by ons
zitten... We wilden je eens wat zeggen, niet
waar moeder?"
Moeder knikte, knikte vriendelük en vader
presenteerde n sigaret aan zyn welp.
Toen.
'na 'n kort stilzwijgen, stak vadermans van
wal: „Kijk 's Wil» we wilden eens een oogenblik met je praten. Dat Schéveningen loopt
niet weg. Maar we wilden eens een ernstig
woordje hebben over je where auouts. Je bent
nu al zes en twintig., enne;... nu Ja. dat
dineetjes en Jours afloopen, dat geflirt en die
tochtjes te paard, dat gezellige getennis en al
die dingen meer. het is alles heel genoeglijk,
dat gelooven wij best maar moeder en ik zien
daar geen lijn in. Wat bereik Je daarmee, wat
wil Je feitelijk? Je bent sinds je achttiende jaar
al In de uitgaande wereld, out in the markot,
maar over vier jaar ben je al dertig".
„Klopt als 'n bus. vader!"
„Nee. wees nu 's niet vervelend. Wil", zei
moeder, „wij hadden zoo gedacht dat wij dezen
zomer weer eens naar ütz zouden gaan. Daar
gaan onze Arnhemsche vrindjes ook weer naar
toe. Als Jü zelf niet verder kijkt dan Je neusje
lang is, moeten wij. vader en ik, ten slotte
wel
's voor Je uitkijken. Zeg 't nu eens ronduit zou
je 't aardig vinden f.uc-, daar weer eens té ont»
moeten? Me dunkt ze mocht je wel en jy. Jij
vond haar
"
Maar Wil haalde zn schouders 0p!
„Och...
jawel, niet onaardig, maar ja....**
„Kijk 's beste jongen, onze lieve Heef zal je
heusch niet met 'n presenteerblaadje achterna
loopen en beleefd uitnoodlgen om er de blommigste af te nemen", zei vader weer. „'t Wordt
tyd, dat je eens naar 'n geschikt vrouwtje ultkijkt", zei de vader en lachte hem vriendelük
toe.
Wil,keek nu de bron van zün leven voor het
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Door Nietzsche aangegrepen en
uitgebeiteld als hü zegt:

Nietzsche eu Plato
Ik héb eens een film gezien, nog niet zoo
lang geleden, al was het voer den oorlog, waar
de naam my van ontgaan is. Vergis ik my
niet dan was het een Amerikaansche film.
Maar zeer zeker was zü niet van het beruchte
maaksel, waar deze exportkunst zich nog al
eens van pleegde te bedienen. Een der redenen
waarschyniyk, waarom zy spoedig van het
tooneel verdwenen is. Want het zün niet de
slechtste films, die het kortste leven hebben.
Ook op deze film waren aanmerkingen te ma»
ken, maar in ieder geval was er een beter lot
verdiend. Wat hier vooral trof was de visionaire
kracht die door alles heen tot uiting kwam.
Nlet dat dlt met opzet tot taak was gesteld,
«"ettelijk weid er niet anders voorgesteld dan
een klein meisje, dat in haar droom nog eens
beleeft wat het zoo even wakend heeft mee»
gemaakt Maar die droom wordt nu juist tot
het groote visioen. Die wonderlijke spookwereld der fantasie.
Want dtt la toch het typische van het visioen:
het rondspoken onzer eigen fantasie. En dit
niét zoo maar ln het wilde weg. Neen, het
spookt daar ergens in onze werkeiykheidswe»
reid. In deze film was alles zuiver binnen die
sfeer gehouden. Het was het eigen werkelijke
leven van dit kind, dat het in zün slaap nog
eens beleefde. Maar nu in andere vormen. Ds
boerenknechts van het erf werden tot vreemdsoortige personen, «oma tot dierenfiguren. Toch
waren zy haar beschermheiligen. Want hulp
had zü noodlg. Door alles heen werd zy op»
gejaagd door één gedachte. De angst voor een
zekere vrouw, die zij uit haar waakwereld
kende als de eigenares van een der hofsteden
uit de buurt. Deze vervolgde haar nu in dle
andere wereld. In haar droomen wa» zü tot de
booze heks geworden, die zü niet ontloopen
kon en die haar overal weer vond op de meest

onverwachte

oogenblikken.

Dit is alles typisch visionair. Een spel onzer
fantasie. Maar nog eens: niet zoo maar ln het
wilde weg. De bouwsleenen of het materiaal
zün de momenten uit de wereld, die wy dage»
lijks rondom on» beleven.
Droom en visioen staan dus niet ver van
elkander af. Men zou een visioen een w a»
ke n d droomen kunnen noemen en een droom
op zün beurt een droomend waken. Of
anders gezegd, men droomt, dat men waakt, In
belde gevallen komen wy in een zelfde wereld
der fantasie terecht
Een fantasie, die niet als
fantasie gezien wordt maar
als werkelijkheid. Een fantasie op
zich zelf ontroert ons niet. Maar een droom
of visioen wel. leder van deze oefent een be»
klemming op ons uit
Het ls duidelijk, dat een film, die ln wezen
toch niet anders dan 'n uitbeelding is van den»
gene, die haar ontwierp, geslaagd mag heeten,
wanneer de nawerking op ons is als hadden wij

een visioen et droom beleefd.

woorden

denn elle Lust «Ut Kwlgkelt.

MN «e/s «e/e

Denzelfden maatstaf kunnen wij een roman
als kunstwerk aanleggen. Ook hier moet de
nawerking visionair zijn, wil deze geslaagd mogen heeten. Wat de schrüver uitdacht moet
zich in ons metamorfiseeren. Van een uit- of
bedenksel moet het worden tot een stuk beleefde werkelijkheid. Alsof al het daar op pa»
pier gebeurde in een visioenvorm in ons ont»
waakt was.
Op deze wijze «taan mü twee visioenen der
oudheid voor den geest De een is een bekend
beeld uit de mythologie, dat ook gaarne over»
genomen werd door den filosoof Nietzsche, die
er zün levensantwoord in vond; de ander is een
der beroemdste dialogen van Plato. door hem
zelf nagelaten onder den naam „het symposion."
Geen „verhalen" of „uitdenksels" zün het
dus meer voor iemand, die dit leest maar twee
visioenen. Twee wijzen zün het dus, waarop één
«n hetzelfde wereldgebeuren zich eigenrealiteit
voordroomt Of liever: voordroomde in den tijd
toen deze verhalen zyn ontstaan. Het eerste is
overbekend. Het is de triomftocht van den
heros Bacchus, die als een geschenk der goden
zün weg door deze wereld kiest Minder bekend
is de tragedie, dle aan zijn geboorte voorafgaat
Kadmu». de zoon van een Phoenlcisch koning
en de stichter van de stad Thebe. zelf later
koning in Illyrië, had een dochter Scmele genaamd, die bü den grooten Zeus zelf moeder
werd. Zeus, die in zün blinde liefde had be»
loofd eiken wensch tê voldoen, zal zelf haar
ongeluk worden. Zij vraagt, dat de God zich
ln zyn volle pracht aan haar zal openbaren.
Dan wordt zü door een vuur- en vlammenmacht verteerd. Alleen haar kind, dat nog
geboren moest worden, de latere Dlony»
sus of ook wel Bacchus geheeten. wordt door
Zeus gered en in zün eigen vleesch bewaard
tot het voldragen was en later aan de Nimfen
van Nysa toevertrouwd om het op te voeden.
De achtergrond van deze mythologie is dui«lelijk. Het is de tyd, dat de Goden nog met de
menschen omgang hebben. Een uitspraak, die
wü ook in het Oude Testament terugvinden.
De reuzen, zoo lezen wij in Genesis, zyn kin»
deren van de Goden, die met de menschen om»
gang hebben. Maar tusschen mensch en God
blijft anderzijds de afstand bestaan. Wie een
God te .na treedt vergaat
Tegelijk blijkt uit dlt verhaal, hoe Zeus voor
de Grieken nog een natuurgod was en zich in
vlammen openbaarde, als hy in volle grootheid
verscheen. Dezelfde vlammen, die aan den
hemel als bliksemschichten de ruimten ver»
lichtten en den donder door den hemel deed
dreunen. Maar de tragedie van de geboorte van
Bacchus zal voor de wereld zelf een gift worden. Want hy plant den wünstok en roept als
een nieuwen tooverdrank den wijn hieruit te
voorschijn.
Dit is het visioen, dat voor ons op komt Een
vreugdedans om den wijnstok.
Het visioen van de aanbidding der vreugde. De lust en het genieten van die vreugde
Ml» vreugde en van den dans om den da>

in

Ewigkeit.

De dronken Bacchus, die, rustend op den rug
van een panter, door satyrs omgeven, zün weg
over de aarde neemt De overwinning van de
lust en den vreugdedronk. Het visioen van het
helle beeld van een wereld, die zichzelf aan en
ln een roes vergeten wil.
Opnieuw komt nier het beeld van Nietzsche
op. „Ik ben een danser en mijn dans is mijn
eenige werkelijkheid".
„Ja, ik wll niet. dat er nog een andere wer»
keiykheid is. Ik wü in geen andere wereld
ontwaken".
Daarom is het, dat Nietzsche tegenover de
Christusleer de Dionysusleer verheft als de
eenige werkelijkheid, die hy aanvaardt
De Bacchus, die met zün Bacchantengroep
als een lichtende streep zijn tocht begint en
voleindigt is hler het visioen.
Niet als v c r b e c I d i n g ziet hy het of als
een fantasie, maar als uitbeelding der
hoogste realiteit, die door ons beleefd kan worden.
Daarom, dat Nietzsche den Dlonysu» stelt als
den zuiversten Grieksohen klank, die er maar
te vernemeh valt
Wat er voor ons overblijft, dat is de over»
winning van den vreugderoep en anders
niet
Daarom ook, dat hy met Sokrates en Plato het
verval in het Grieksche denken laat beginnen.
In hen gaat de Dlonysuszon onder.

"""

Voor Plato gold een andere roepstem dan het
gezang der feestvierenden, die den zegetocht
van Bacchus openden. Hy verhaalt ons bier»
van in een dialoog „het gastmaal" genoemd, of
in het Grieksch omgezet „symposion", waarby
hy Fokrates de hoofdrol «pelen laat
Agathon. een bekend dichter ult den kring
van de jongeren in Athene, geeft een feest ter
eere van een overwinning, die hy behaald heeft
met zün laatste tragedie en ook Lokrates zal
hierbij aanwezig zün. Hy Is rijk en behoort tot
den kring der aanzienlijken. Een vriend van
Plato. maar ook van den Ucbt-llnnlgen' Aleibla»
des. De lauweren, die dezen schoonen Agathon
zyn toegekend., zullen dien dag herdacht worden. Hy heeft den dlchterprils gewonnen e»
staat in het middelpunt van Athene» belang»

eerst eens met open oogen aan en sprak, d»
ascb van zn sigaret op bet gazon mikkend:
«Vader» «eter en ik zijn t daar allang «var
een»-. Wy zoeken te zijner tyd zelf onze «on»
wen wel uit**.
Sprak aldus de zoon va» zyn tijd. WU >e luitenant by de artillerie, gaf zy-» moedereen zoen.
vader 'n knikje e».... drie minuten later sloeg
de voordeur dicht De broers trokken bun
bandschoenen aan. wandelden beschaafd-langzaam bet Voorhout af en namen Ujn 9. waarmee
ze naar Schéveningen verdwenen.

-» * *
wy bestieren ons lot niet
Rn toch
*»
dubbeltje kan vreemd rollen.

——

Het was in *38. de Residentie zoowel
als Schéveningen waren in feestdos. In
de couranten stond het. geannonceerd, nat er
een rijtocht langs den Ouden Schevenlngschen
weg richting stadwaarts, naar het Vredespaleis zou gehouden worden, zoodat het op den
hoek van de Willemstraat tjok- en nog er eens
tjokvol menschen stond, alle standen door el»
kaar. In de voorste rij stonden alle residentieel»
vereenigingen en nale opgesteld, zangvereenl»
gingen, muziekkorpsen. Die Haghe. bet Oranje
Nassau museum, gvmnastieklieden. alles stond
te wachten. De weg werd vrij gehouden door
enkele bereden agenten en marechaussee. Toen
kwam er in kletterend-»,, galop met fel klinkenden hoefslag n renbode.
Deze hield bij elke groep even stil en vertelde dat iedere vereenigfng een bouquet bloemen mocht aanbieden. Er zou weldra 'n auto
vol bloemen uit de stad komen en die verdeelen. En reeds streken bedaagde bebulkte
voorzitters hun walrusknevels op. toen bij er
nog snel aan toevoegde
„bij voorkeur door
'n jong meisje aan te bieden, zooals meestal te
doen gebruikelijk—**. En opnieuw kletterde
zün ros verder, naar een volgende vereeniging
Myn vriendje Henri was toevallig aangewezen om naar 'n Jonge maagd te zoeken die als
tuildraagster zou kunnen dienen, de voorzitter
was daar te deftig en dus niet geschikt voor.
maar hij vond het n kolfje naar zn hand. Als
je „gediend" hebt ligt Je dat dan ook meer.
Hü wendde zich dus tot zün lieftallige vrouw
en familie, die. 'n gelid dieperin. opgesteld
stonden en zei: „Nou, dan zal ik maar 's op de
jacht gaan."
.Llan!" meende zy nog even te moeten zeg»
gen; „'t Komt er niet zoo erg op aan. zeg, neem
desnoods zoon Scheveningsch visschersmeisje,
daar staan er hier genoeg, die er zeer presentabel uitzien. Mooi hoeft ze niet te zün. Schiet
nu maar gauw op."
„Jaja," zei de secretaris der vereeniging. die
liever ongenoemd wenscht te blijven en de nu
ongewoon öfficieele man streek zyn kneveltje
op. zette zn hoed nog eens met 'n onzegbaar
klein jolig hipje heel even op zy en dandineerde
speurend langs de volksmenigte, al maar uitkijkend naar 'n tuildragend maagdelein
mooi behoefde ze niet te zün: hm!
Jaja. dacht de man met de öfficieele opdracht
en de monstercommissaris redivivus schreed,
zeker van zn zaak. met kennersblik langs de
rijen, purend speurend en schiftend, te licht
bevindend, of te zwaar, te rimpelig of te weinig concoursfühig.
„Zjeg. hannekemaaier. agge ui-gekeike ben,
dóorloopen zeg. of dr valt wat" waarschuwde
'n cavalier, wiens blonde Mientje allesbehalve
aan prikkeldraad deed denken. Even later met
de oogen over 'n jong Scheveningsch meiske
zwevende riep de haar begeleidende joel nijdig:
„Sag er rus Je maegere faks (11 met je glimmende koip op (2), is 't spek soms op. Je kan

voor

je kikkel"

—

ja dat was wat! Daar
En toen eindelijk
stond 'n aardig Jong ding van hoogstens zeventien lentetjes, krap-geteld. 'n honnepon en daar
stevende de man met de öfficieele. per renbode
in het holle zijner hand gelegde opdracht re»
gelrecht op af. Hij maakte 'n kleine buiging,
vertelde in welke functie hij zich de vrijheid
permitteerde haar aan te spreken en keek daarby met zorg (want je moet zoon zaak goed

schertstoon vult het gebouw en van alle kanten roept men elkaar een of ander slagwoord
toe. terwijl onverpoosd de wijn in bekers rondgaat en nieuwe voorraad wordt aangevoerd.
«Kom naast mü liggen", roept Agathon. als hy
Sokrates ziet binnenkomen. „Ik wil geen woord

van

je wijsheid

missen".

De feestvreugde neemt toe. Een leder heeft
zün verhaal en de herinneringen aan den roem.
die gisteren behaald is op het zangers/eest
gaan van mond tot mond. Alle dichter,, die hier
meedongen, worden genoemd en krijgen een
beurt. Maar bovenal gaat de naam van den
gastheer rond. want alleen hy heeft een ieder
weten te verslaan en den prijs aan zich
getrokken. „Agathon. de gelauwerde onder de
gelauwerden".
Dan staat Phaedrus op. een jongere uit den
Sokrateskring. die luide vraagt, hoe het toch
komt dat van al de dichters niemand er aan
denkt den god Eros met een lofzang te vereeren. Zyn woorden vinden bijval en men be»
sluit de fout te herzien. Dien avond zal elkeen,
die er lust in heeft, een rede kunnen houden
op dezen vergeten God der liefde, die met zyn
pijlen zoowel Goden als menschen treft.
Vele woorden worden over Eros gesproken.
Hü wordt in verband gebracht met Aphrodite,
de godin van de schoonheid. Anderen wyzen
er weer op, hoe dezen God alle, is toegestaan
wat anderen is ontzegd. Liefdeseeden mag hy
breken; zy zyn in het water geschreven.
Zoo gaat het voort Een leder heeft over
dezen wlsselvalllgen God zyn eigen oordeel ult
te «preken, tot zelf» de groote dichter Aristo»
phanes toe. Ten slotte is de beurt aan Sokrates.
Hü staat op. Als eén enkeling staat hy daar
tusschen de vele letterkundigen van zijn tijd.
De zooeven nog «cherts'-nde en lachende So»
krates zal zün rede houden.
En zyn woord wordt als een lichtbundel. Al,
een tweede Zeus staat hü voor hen. Zeus, die
zyn lichtstralen in de palm van zijn grooteband
tezamen grijpt

ware liefde, zoo klinken zyn woorden.
is het verlangen van den meiueh ult eigen
sterfelijkheid bet onsterfelijke binnen te
treden.
De Eros i, als een heros, dle mensch «n God
verbindt
„De

e

""

Twee visioenen der oudheid komen nier over
ons.
De God Bacchus, die als een weldoende
stelling.
schenker over de aarde rijdt Een belle lach
Van alle kanten stroomt men toe om hem klinkt er op waar hy zyn weg kiest en volle
geluk te wenschen en ook sokrates maakt zich druiventrossen hangen van zyn wagen a£
op. Voor deze gelegenheid naar uiterlijk zelfs
„Hoe hebben «dl bet ons tijdens dit leven
extra verzorgd en goed gekleed. Een Grieksch
zoo aangenaam mogelijk te maken" ls bet
feest binnen een dier oude Grieksche paleizen,
devies, dat hier geldt
waar wy nu nog alleen een herinnering aan
Dlt als bet ééne visioen.
hebben door de opgravingen, dle ons de oude
En het andere?
blootleggen.
fundamenten
Het is de rede van Sokrates voor de schare
Het geheele hul» was opgetrokken rondom
der
Atheensche geletterden in het huls van den
één groote hoofdhal of hoofdzaal met zullen,
Agathon.
dichter
hooge
gewelfde plafonds droegen. Door
die de
„De liefde is de drang van ons ellen tot bet
een opening viel het licht naar binnen en een
„onsterfelijke te komen".
vestibule verleent den toegang. Hier is het ge»
drang der komenden en gaanden. De gasten Wy kunnen het nog veel korter zeggen: „bet
verdringen zich om den gevierden dichter. In is bet geloot ln bet onsterfelijke
ligstoelen geniet men den maaltijd en de sla» zelf".
i.ven kunnen geen spijzen genoeg aanvoeren. Da
Dr e. "tertaaa.

uitvoeren cd helemaal niet) naar het propere
anniye. de twee donkere «-«etc oogen. de
zware kaslanj^ruine vlechten. Zy werd juste m
patat bevonden en mlnraam sprak de a'g-t
baar toe.
HU vertelde vooral van de» renbode, die van

l«o<ernand
bloosde.

.
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kortom zy was verrukt en

Mama en papa vonden net biykbaar ook n
onderscheiding, keken vergenoegd en nnjn qua
keurmeester technisch hoogstaande vrind nam
bet melske mee. die dan de bouquet zou aanbieden, vroeg baar of ze de juiste bulging. Ie
grand plongeon. kon maken en keerde mét
baar naar zyn echtgenoote en familie terug.
„Lieve deugd" zeide zün vrouwtje, «wat ben
Je 'n Ujd bezig geweest!" «Nu ja." zei hy «J«
voel* de verantwoordelijkheid by zoon op»
dracht je kunt daar maar niet de eerste de
beste scbollekop voor laten draven.'

Het is weer zomer. We zyn van 38 op 1940
gekomen en betzelfde menschenpaar zit weer in
diezelfde veranda. Wil loopt n beetje nerveus
ln den tuin rond. Hij heeft de juiste broek
met de strepen aan en een (naar den eisch)
angstwekkend lang en naargeestig afhangend
zwart Jaquet Daar is wat op til en als er
dan ook gescheld wordt rent hy door eetkamer
en salon naar de vestibule en komt kort daarna
met zijn levenskeus en nog niet officieel verloofde het maaiveld op. Het is er sinds 48 uur
door! De diverse ouders zün verrukt geneaolo»
giscb ook alles puik in orde. maar het wereldwonder moest nog in levenden lyve gepresenteerd worden. Hetkon nog tegenvallen,verliefde
jongelui vinden hun Dulcinea altijd 'u wonder
van -choonheld. Amantes amentes (minnenden zyn niet wüs) zeiden de Romeinen.
Het aanstaande schoondochtertje komt dan de
serre in en staat in het volle licht WU is een
tikje nerveus, hakkelt iets van het voorrecht
en van aan zyn ouders presenteeren. handen
worden langzaam uitgestoken. Vader is dadelijk erg in zn knollentuinl
Moeder heeft het meiske een kus gegeven..
Vader grinnikt alleen maar. Wil vindt vadermans een beetje
raar-doenerig. kinderachtig zou men haast zeggen.
„Tja? Kennis maken? Is dat wel nüddig?"
zegt hy met een schooljongenslachje.
„Nu ik u goed aankijk, zou ik ook zeggen dat
wij
dat wü —??" prevelt zij.
«Ik wéét het ik dacht het dadelijk al even."
zegt Wils vader, „maar u is het meisje,
waarop ik myn keus heb doen vallen, toen in
"38 op den hoek van de Willemstraat!"
„Natuurlijk, u was toen officieel druk bezig
een draaglijk-presentabel meisje te zoeken en
ik was de uitverkorene. U was nog ondeugend
ook. want u vroeg toen of er later nog een belooninkje voor u opzat?! Ja. ja. ik herinner het

—
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my

nog precies."

«Maar vader..!!"

spruit

berispte lachend de jongere

„Wil!" zei vader bot daarop. ..hou j ij je mond.
Je hebt mij vroeger eens geantwoord: Wij zoeken te zijner tyd zelf onze vrouwen wel uit
maar dat was er naast myn vrind, niet jij maar
ik heb haar het eerst ontdekt en uitgekozen,
ik ben je in deze een slordig stuk voor ge»
weest!"
Plm Pernel.
Den Haag, Aug. 1940.
(Nadruk verboden, auteursr.
voorbehouden».

(1) faks: magere groote schol;
hooge hoed.

(21

koip: kuip.

„HOT DE FRYSKE BATER INTSTIET
AT LOFT EN REINWETTER"1)
Dr lr -*. B. van der «eulen te Delft heelt zich
blijkbaar ten doel gesteld niet alleen allerlei nut»
tige wenken te geven aan den Frie»«hen boer.
maar hém ook tot een gelukkiger menseh te msken.
door voor hem de vreugde aan zijn werk te vergroo»
ten. „Hoe de Friesche boter ontstaat uit lucht en
regen", zoo luidt de titel van een studie over de
„psvsiologle" van de boterproduotle. „Dit boekje.,
blhannelt in «Uk
zoo heet het in de
voorrede. Net begint zelfs met een lofzang op den
Frieschên zomer: Llmmer yn Fr-^lHn!
De schrijver constateert dat het Friesche volk.
dat toch voor een groot deel een doerenvolk is.

arm i» aan doeken op landbouwgebied, geschreven
in de eigen taal. Een reeks van Friesche studie»,
hand- en leerdoeken op het gebied van boerenbedrijf en boerenleven fe voor de Friezen niet alleen
noodzakelijk, maar zal er stellig ook komen. ZX
ligt het op den weg van de Fryske Akademy en de
Friesche Mplj van Landbouw om voor zoon land»
bouwbibliotheek te zorgen.
Het doekje Is een wetenschappelijke beschrijving
van het natuurlijke productieproces In het gras»
land en het koeienlichaam en is met toelichtende

.

teekeningen geïllustreerd.
De schrijver blijkt ook

een groot minnaar te
-Hn van het Friesche land en van het Friesche
volk. Zijn doekje is niet alleen op het stoffelijke
gericht, maar ook op de verhooging van de zedelijke krachten: liefde voor het eigen milieu, trots
op den eigen volksaard: It Fryske fe is bikend en
forneamd oer de hlele wrald- yndied. lt Is ien mei
fen de wlchtlchste feslaggen op üs ierde. Elnliks
allinnich noch yn ü» fe Ilbbet ü Hlde namme
en mei e«r« yn de filf ierddielen- wy klnne net
greatsk genéch wé» op ü« fé en üs fokkerij.
Mocht Fryslsn den ek yntieds ynsjen kwet it
lorpllchte Is oan hlmsels, oan de tradysje en de

—
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takomst fen «yn fokkerij...
1) Drukkerij I^verman N.V.,

Drachten

Mame en de greate boer door R.
Brolsma. Brandenburgh en Co. Snlte.
.Harne in Fryslan. «ahwet op 'e «kleding twlsken
de lege lannen om len fen ü» marren hinne «n de
lael, tig« elterof
beamrlker hegere oarde
tour 'S each fen de minsken mar dochs op in by«under moei» «té. krekt dirre. kwer 't in iensume
lsnwei en de «trjltwei elkoar kruse. In «lde huiing".
Van het leven op deze in verval geraakte voer»
derij vertelt Lrolsma zijn lezers In het ziste deel

van de Frisia Nige. HU schildert daarin de verhouding tusschen den eigenaar, den «lappen, wei»
nig doortastenden Freark Eintes «n zijn daglooner
Mame, een onverschilligen, door hot leven gehar»
den Waldman. dle al, üngetider bij hem werkt.
Freark is er zelf van overtuigd, dat het ne» het
bedrijf den verkeerden kant op gaat maar hy
heeft geen energie genoeg om «en nieuwen koer»
in te «laan. Mame geeft hem te verstaan, dat het
In de WOlden meer dan eens is voorgekomen dat
tijden» onweer een boerderij is afgebrand, zonder
dat er de bliksem wa» Ingeslagen en daar Freark
voelt dat het beginnen met een modeme boerderij,
waaruit hij krachten zou kunnen putten voor den
langen, moeilijken «.rijd om een beter bestaan, het
eenlge is wat hem van den ondergang kan redden,
geeft hij Mame stilzwijgend toestemming te zorgen dat ook zijn hofstee op «en dergelijke manier
in vlammen opgaat.
Inderdaad sluipt Mame op een onweer-nacht met
petroleum en lucifer» naar de gollen, waar het
hooi ligt te broeien, maar al» hij gereed staat om
de daad. waarvoor hij innerlijk
te vol»
brengen, neemt de natuur hem het werk ult de
band. De bliksem «laat In en weinige uren later
ligt de «tal tegen den grond. Mame komt den schrik
nooit meer geheel te boven, maar voor Freark
breekt er nu werkelijk «en nieuw leven aan en
door flink aanpakken weet hü de plaal» voor zijn
geslacht te bewaren.
Sober maar scherp heeft Brolnna in dlt boekje
de karakter» der hoofdpersonen tegenover elkaar
ge», en hun lnnerlljken strijd beschreven, tegen
den achtergrond van den Jachtigen ungetlld. wan»
neer elke dag slecht weer de boeren kregeler

—

NET VAVEZti^AIW

EEN KUNSTENAARSCHAP
VAN ZEER BIZONDEREN AARD
De glazen Florakinderen der Harvard universiteit
Wie bet Botanisch Museum van »Harvard
Vniver-dty" in het Amerikasnix-he Cambridge
<Massachusetts) bezoekt, treft daar op de derde
verdieping een vijftal zeer Interessante collecties aan. Als afdeeling nr 1 vermeldt de lijvige
catalogus een verzameling fossiele planten, de
tweede omvat allerhande nuttige plantaardige
producten als vezels, boutsoorten, rubber en
barsen, benevens uit planten bereide genees»,
voedings- en genotmiddelen. Ih de derde aan»
schouwt ge de meest ulteenloopende soorten
gallen en tal van door plantenziekten veroor»
-Zakte misvormingen, en in de vierde zyn
zeldzame vruchtenvormen, zaden en de onder»
scheidene wijzen van verspreiding der laatste
tentoongesteld. Dat dit alles uit een wetenschappelijk oogpunt hoogst belangrijk is, be»
hoeft geen betoog, doch de omstandigheid, dat
juist bü voorkeur die derde etage van het museum jaarlijks door gemiddeld.... een kleine
200.000 belangstellenden betreden wordt, behoeft toch nog wel een nadere verklaring!
De oorzaak is de aanwezigheid van afdeellng
nr 5. in den catalogus Ingeschreven als „The
Ware Collection of Blaschka Glass-Models of
Plants in Flower". Bloemen en bloeiende plan»
ten van glas! Op natuurlijke grootte vervaar»
digde objecten, welke den student in de botanische wetenschap in staat stellen in elk jaar»
getijde den bouw en de kleuren van, alsmede
de nlorphologi-che overeenkomsten en verschillen tu«schen ontelbare planten en bloemen
nauwgezet te kunnen bestudeeren! En die voor
den leek een lust voor het oog vormen, wijl
deze. in zacht bekleede vitrines uitgestalde Florakinderen, slechts op het ontbreken van den
volstrekt niet te
geur na, nauwelijks, neen!
onderschelden zyn van „echte", levende exemhoe uiterst fijn en nauwkeurig ls
plaren! Ja!
bijv. elk
zelfs het geringste onderdeeltje
meeldraadje en stampertje
afgewerkt, hoe
zuiver en volmaakt natuurgetrouw zün alle
kleuren en nuancen! Elk model is, behoudens
het gebruik van een enkel, tot steun of bevestiging dienend, dun ijzerdraadje, geheel van de
meest gewenschte glassoort vervaardigd; waar
het noodig bleek, heeft de kunstenaar de oor»
spronkelijke tint van zyn materiaal intensiever
gemaakt dan wel overeenkomstig het origineel
gewijzigd door het te versmelten of licht te be»
strijken met minerale kleurstoffen, die tegen
den invloed van het licht en temperatuurswisselingen volkomen bestand zyn. En de omvang
dier unieke collectie? Wel!
de Harvard universiteit beschikt heden ten dage over: modellen van 160 plantenfamiliez, omvattende 540
geslachten en bijkans 900 soorten en variëteiten. benevens over ruim 3800 wèl en nlet vergroote détails van alle mogelijke planten en
bloemen!
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Experimenten met paplermaché
liepen op teleurstelling nit.

en was

Gelijk gemeld, wordt de verzameling aangeduid als „The Ware Collection of Blaschka
Glass-Models of Plahts in Flower". Biografische
bizonderheden , over de beide scheppers der

lcunstwerlien,'^ leopold 'en' R-rfolpK.BTasclißk!
volgen hieronder; de naam „Ware Collection"

—

is gekozen, omdat ze destijds aan de academie
ten geschenke aangeboden werd door Mrs Elizabeth C. Ware en haar dochter Miss Mary I.cc
Ware te Boston, en wei ter nagedachtenis aan
wijlen dr Charles Eliot Ware, een voormalig
leerling der school, die er anno 1834 promo»
veerde. Aan deze kostbare gave. mede ter eere
van de genoemdekunstenaars, herinneren twee.
in de expositiezaal geplaatste, bronzen gedenk»
platen.
Vóór 1890, het jaar waarin de eerste „glas»
planten" voor het museum vervaardigd werden,
beschikte men '-rëe'dr.nver een groot deel der.
hierboven sub I-^IV vermelde verzamelingen,
benevens, ten einde het den aankomenden blo»
logen mogelijk te maken, zich bij hun botanische
«tudiên niét'uitsluitend óp een bepaald jaargetijde aangewezen té zien, over tal van uitnemende gravures, teekeningen en foto's van
planten, bloemen en onderdeelen daarvan.
Echter, bij hét gebruik van dergelijk materiaal
kunhen nu eenmaal slechts hoogstens twee
dimensies van het object tot een zekeren graad
van nauwkeurigheid komen, geen wonder dus,
dat prof Aso Gray, onder wiens leiding dat
alles voortreffelijk gerangschikt en gecatalogiseerd was, op den duur naar andere mogelijkheden ging uitzien! En zoo ging men te Cambridge op tamelijk uitgebreide schaal proeven
nemen met modellen van papier-maché en was.
Ze voldeden slecht: ten eerste maakten die
voorwerpen een in hooge mate doodschen indruk en voorts wat zwaarder woog en zelfs
den doorslag gaf om met dergelijke experimenten niet door te gaan
in een botanisch laboratorium, waar dagelijks tientallen studenten
zulke modellen in handen dienen te nemen,
valt dat studiemateriaal moeilijk voor stof en
vuil te vrijwaren: het wordt er spoedig niet
mooier op! Kortom, prof. Grays viking moest
aldra als een volkomen mislukking worden beschouwd en, het zou misschien daarbü gebleven
zijn, indien zijn collega, prof. G. L. Goodale,
destijds directeur van oen Botanische» Tuin,
niet op een goeden dag op een geniale
en
toch eigenlijk zoo voor de hand liggende!
gedachte was gekomen: Het doen vervaardigen
van modellen van gekleurd glas: een wel is waar
broze materie, doch welke, mits zorgvuldig behandeld, geregeld gereinigd zou kunnen worden! Wien of wie hier echter in den arm te
nemen? Nu
wat dit punt betrof, behoefde de
hooggeleerde heer niet lang te weifelen: na»
tüüriyk de beide ..kunstglasblazers" I^eopold en
Budolph Blaschka te Dresden, die een wereld»
reputatie bezaten.

—
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Van een glazen ««fauna.
Leopold aanschouwde 27 Mei 1822 te Aicha
in Bohemen het levenslicht als jongste zoon
van den fabrikant Joseph Blaschka, die zich
echter eveneens, zy 't meer uit liefhebberij,

placht te wijden aan de kunst, welke al zün,
uit Venetië afkomstige voorvaderen hadden
beoefend: het decoratief beschilderen van glas.
De jongeman begon zijn loopbaan als goud»
smid, verbleef enkele jaren als zoodanig te
Turnau en keerde daarna naar zyn geboorte»
plaats terug om er opgenomen te worden in
het bedrijf van zyn vader: een fabriekje van
metalen voorwerpen met daaraan verbonden
glasblazerij. Een gebeurtenis in 1853 gaf echter
een heel eigenaardige en beslissende wending
aan Leopolds levensloop: Ter uitbreiding van
de zaken, doch tevens ter verrijking van zyn
kennis, ondernam hy een reis naar Amerika
en het was
de verveling tijdens de belde
langdurige zellvaarten naar en van NieuwVork, welke hem dreef vermaak te zoeken in
het vangen en vervolgen» haarfijn nateekenen
van allerlei visschen en andere zeedieren! Nog
twaalf jaar zou het echter duren, aleer onze
Bohemer op het denkbeeld kwam naar die

teekeningen zijn eerste serie glasnmdellen te
vervaardigen, welk voornemen hy. dank zy
zijn lnmstzlnnlgen aanleg, benevens
bet
bezit van een paar ' vaardige, fyngebouwde
goudsmids-glasblazershanden, op meer dan voor»
trefleiyke wüze ten uitvoer bracht Die werk»
stukken vonden dan ook oogenblikkelijk (1865)
een plaats ln het Natuurhistorisch Museum te
Dresden...
leopolds zoon Rudolpb werd 1? Juni 1857 te
Alcha geboren, doch ontving zyn opvoeding te
Dresden. Reeds op jeugdigen leef koesterde
hy een warme belangstelling voor planten en
dieren, welke er toe leidde, dat hy zich al
vroegtijdig ging wijden aan de biologische wetenschap. Dit bad tengevolge, dat de jongeling,
toen hy na gedegen studie in die richting een
aanstelling als assistent in leopolds bedrijf
aanvaardde, zonder voorbehoud kon doorgaan
voor een expert in al. wat op de flora van
Duitschland. alsmede op de fauna der Euro»
peesche zeeën betrekking had. Maar ook waar
het 't hierboven omschreven kunstenaarschap
het vervaardigen van glazen modellen naar
betrof, trad hy met
biologische objecten
geestdrift in het voetspoor zijns vaders: door
hun samenwerking werd op den duur een geheel nieuwe industrie geschapen, welke stellig
als een groote merkwaardigheid gememoreerd,
vele Jaren achtereen uitbuitend door hen beiden uitgeoefend 15....

—
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Wat bet bewonderen vaa een vaasje
orchideeën Htwerkte.
In 1890 ondernam prof. Goodale de reis van
Cambridge naar Aicha. ten einde 'den beiden
kunstenaars persoonlijk zijn plannen te kunnen
voorleggen. Na eenige inleidende bespreking
kwam hy -iet het rechtstreeksche verzoek voor
den dag. r* de Bias». ' 'r de nieuwe, hun stellig
zeer welkome relatie wilden openen door, in
afwachting van nadere orders, alvast een stuk
of wat glasmodellen van bepaalde, door hem
genoemde bloemen te vervaardigen. Edoch!
wat nu volgde, had onze opdrachtgever zéker
niet verwacht! De glasblazers ontzegden hem
pertinent alle medewerking! De redenen, welke
zü opgaven, waren deels in meerdere, deels in
mindere mate i-.nvaardbaar, doch de omstandig,
heid, dat er van de zijde van bijkans alle
natuurhistorische musea ter wereld doorloopend
een groote vraag bestond naar „glazen zeedieren", waarbij nog kwam. dat assistenten nu
eenmaal nimmer in het atelier geduld konden
* den doorslag tot die
worden, gaf toch

—
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weigering.
Reeds op het punt afscheid te nemen, kon
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nuancen van alle-, zonder ond«»cneld zorgvuldig gelummelde e» beschreven e---emi->*aren
en maakte bovendien nog schetsen van vrijwel
elk microscopisch onderdeeltje. Ja!
in be»
paalde gevallen vervaardigde by reeds ter

—

plaatse van de vondst provisoire glasmodellen
met behulp van een handige, door hemzelf geconstrueerde!, draagbar» «»-e*K>glN»d,!azenlnstal»
latte"! Ten overvloede werden nog gedroogde,
alsmede op alcohol gezette planten en onder»
deden daarvan mee naar buis genomen. Vol»
gens dat systeem arbeidde de natuuronderzoe»
kerglaablazer eerst op Jamaica, daarop kwamen, ditmaal in gezelschap van prof. Ganong,
bet Noord-Amerikaansche kustgebied aan de
Stille Zuidzee en de <*WMo-cni«cb« woestijnen
aan de beurt Uiteraard stond óók een bezoek
aan Cambridge op het ellenlange programma,
alwaar, de reiziger in den «Botanie Garden and
Arboretum of Hsrvard vnlversih-**
en op
den terugweg eveneens in den «l«ssouri Botanie Garden" te 8t Louis
nieuwe hoeveelheden kweelcmateriaal voor zyn hortus verzamelde.
Budolphs tweede groote expeditie (1885)
naar de Zuidelijke Staten der Unie
werd
plots op zeer droevige wijze afgebroken: tijdens
zijn intensieve» arbeid in en bezuiden Viriginis,
bereikte hem per telegraaf de tijding van den
dood zyn, vaders. Ber eerste gelegenheid naar
huis teruggekeerd, zette Blaschka Junior zich
weer zoo spoedig mogelük en met onverflauwden ijver aan het werk. Zou bet bewustzyn dat
hij thans als eenige erfgenaam van de onderhavige, in dienst der Wetenschap gestelde
Kunst diende op te treden, hem wellicht een
stimulans geweest zijn. om juist in deze eerstvolgende periode de beste, de meest „het leven
nabykomende" exemplaren glasbloemen voor
de Harvard University te kunnen scheppen?
Moeilijk te beantwoorden vraag! Maar hoe het
zy. de eerste jaren na Leopold, overlijden mogen als buitengemeen vruchtbare aangemerkt
worden; juist de in dien tyd afgeleverde werk»
stukken plegen vooral eiken bezoeker van het
museum met gevoelens van oprechte bewondering te vervullen. Neen!
hier is een grootere
nauwkeurigheid, fijnheid en schoonheid van af»
wecking nauwelijks denkbaar: die „glasbloemen" bloeien inderdaad! Ook van de zijde
der opdrachtgevers vond dat werk waardeering:
het College der Curatoren van de academie
kende Budolph Blaschka in 1902 den, tot op dat
tijdstip nog nimmer verleenden titel van
.^Artist-naturalist" aan de -Hlarvard University"
te Cambridge-Massachusetts toe
Nadien is er nog menige kist met „uiterst
breekbaar glaswerk" uit Saksen naar Amerika
verzonden! Wat den inhoud daarvan betreft
verdient . nog een speciale vermelding: de
in 1911—1913 vervaardigde serie glasmodellen. die de zoozeer uiteenloopende wijzen van
bestuiving -by onderscheidene plantensoorten
volmaakt natuurgetrouw weergeven en waaraan
nog een belangrijk aantal min of meer sterk
vergroote -zpecimina van stampers, meeldraden
en.-., eveneens glazen insecten toegevoegd
werd...
A. W. rrancken.
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onze diep teleurgesteldebloemenvriend onmoge-

lijk nalaten; nog even zijn bewondering uit te

-

spreken over den schitterenden vorm en de
BUITENLEVEN.
prachtige kleuren van eenige orchideeën, die in
l»n artikel van J. H. Me-/«r over Met in den
b!oementui»«ip«nt de Mei-aflevering, waarin A. J.
een. vaasje op den schoorsteenmantel der ontvangkamer prijkten. Hoe frisch zagen ze er uit:, Herwig aandacht vraagt voor zonnebloemen. Ook'
ze -waren stellig nog maar pas ontloken? De de groentetuin in Mei en de bij in de Mei krljii«jn>
-beurt, terwijl het voorjaar in den kontjnenstal
oude Blaschka glimlachte: gevoelde hij zich '
; nlet vergeten is. Verder bevat dit nummer,
dat?
wellicht gevleid of was er misschien eenig «êèr rijk geïllustreerd
is, «en artikel over het'
gevoel van deernis bij hem opgekomen; toen de: i <Hsneesch
laiHaamtie en maken de dames tj>e-?-^
professor even te voren de verzuchting had, ge»> ;' jeh.-f. Zwiritóuit Heemstede hun medê-ad<jnne«°/.
slaakt dat de lange, vermoeiende reis nu geheel- deelgenoot <>an haar goede ervaringen met eetbare.
vergeefs was gemaakt? Wie zal het uitmaken?
pompoenen. nI. de reuzen
dle in IfederlDij'H
't Zy voldoende te vertellen, dat de kunstenaar goed kan Worden geteeld en een uitstekende c«»y-,
7" " bezoeker de bloemen in handen gaf en deze pote en jam oplevert. Zelfs de vele pitten leveren
',
tot Zijn groote verbazing tot de ontdekking no^^ekkers'Myandelties op.
doch..:.:,
;kwam, dat het geenszins levende,
exemplaren van gekleurd glas waren! En hoe
Blaschka, naar hij verder meedeelde, reeds
tusschen 1834 en 1862 ongeveer 60 soorten en
variëteiten van glazen orchideeën voor het
Natuurhistorisch Museum te Luik had geblazen,
een collectie, welke later helaas tydens één'
brand volkomen gesmolten was. En het slot van
de onderhandeling? Blaschka „gevoelde er toch
eigenlijk wel degelijk voor, dergelijk werk weer
eens ter hand té nemen": vader en zoon zouden
de relatie* i.dan tóch maar" op de voorgestelde

-.
.
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en Idealen eigenlijk niet
Onder de abonnés
waren er veel met gevoel voor humor, die riepen tegen bun huisgenooten: „Neen zeg, nou
moet je «ens lezen, wat meneer X zegt van juftrouw Zus en mijnheer Zoo! Nou, die kunnen
»el inpakken, sapristi. rijn dié even in het zonnetje gezet Hy is zoo heerlijk persoon-

IIJW"

»üijk «en»-, ik ben een dagje ouder en kan
«Myn ervaring is", zei de beroemde acteur, U zeggen^ dat ik er heel wat heb zien vermindie mij af en toe in zyn woning ontving, «dat ken door die volkomen falende critiek: het fa
bet leven een hard gevecht is**. Vy zitten samen bet publiek in je hemd gezet worden. En waar»
voor het raam van zynflat en drinken een soort vóór? Die knappe nujnheer X, die zijn baantje
thee, die Santé heet By den eersten slok proef ook noodig heeft vergeet dat hij voor zün saik aandachtig-„Santé**, verklaart hy en kijkt lans nog een hoogere functie kan vervullen:
my aan. „A la vótre**. antwoord ik beleefd. Onze bet publiek voorlichten. En dat is toch
echtgenooten zyn samen gaan «stadten"
nujn wel een heel ander begrip? Nog een kopje
goed
beweert
dit
vrouw
dat
een
Nederlandsch Santé? Hoe vindt U het? Denkt U maar, dat
werkwoord ia. En tot troost hebben ze ons he Oranje Pecco is! Ik heb eens gelezen, dat dé
Santé achtergelaten mét gebak, waarop een Balzac als jonge man in zijn armoedige manelastische reep namaakslagroom kleeft; als je sarde droog brood at en met krijt randen van
een hap neemt eu het gebak terugzet, moet je borden op tafel teekende. waarbinnen hü zyn
lievelingsgerechten schreef. Dat was een groote
met je nagelschaar «en balven meter draad afknippen.
fantast, die Halzac. En suggereert U de Santé
De acteur lacht eens en neemt zljn onderwerp nu maar óm tot Darjieling of Oranje Pecco, of
weer op. „Veel intriges, veel jalouzie en enal- U nog grooter genieter is. tot Chineesche
kele goede vrienden, door de ervaring beproefd. Bloementhee.
"
De werkelijke oogst van blijvend succes afgede acteur hard»
mymert
«Onbevangenheid!"
dwongen door onverdroten werk, systeem en
kamer
onbuigzame volharding. Het leven staalt je. op. terwijl ik mün medicyn drink en de
geurende
koppen
met
krijtkringen
denk.
Of je legt het af. En daarbij komt dan het ta» vol
bloementhee erin. „Wat een voordeel! Neem
lent Dat, wat je meekrijgt en rijk en-veelvoudig moet ontwikkelen. Anders kom je er niet nu eens dat twaalfjarig danseresje, waarvan ik
geweest
Ik heb menig «veelbelovend talent" «den onder» u sprak. Ik ben op haar dansavond
een balcon, dat bijna
gaan! Veel door eigen schuld. Ook door een Een stampvolle zaal
eigenaardig lot En dan de rol van de critiek! afgebroken werd van het onstuimig applaus.
Hoeveel onbesuisde critici hebben met bun Ik ben als oudere man dan toch even ontroerd.
meening. die strikt persoonlijk was en die zei» Een wonderkind is nu eenmaal een wonder»
den uitgeschakeld werd om zich te verdiepen kind. een gave Gods. daar ga je toch eens
in de meening. de opvatting en den stijl van kijken. Ik wilde den dag daarna de moeder
bezoeken en het meisje eens zien in het ge»
een ander, kwaad gesticht in plaats van opgebouwd! Gelukkig is sedert nujn tijd daarin wone leven. Als oude acteur die zyn sporen
veel veranderd- er zyn nu al veel bladen waarin verdiend heeft mag je zoo iets wel doen. Mama
en
het beginsel vóór te lichten, een schakel te zijn las op Zondagochtend de critieken
niet
Of
ze
de
eriAnika
was
te
zien.
tusschen kunstenaar en het publiek, domineert,
waardoor de critiek objectiever en daardoor tieken las? Neen. Mamma las ze en Anika
milder wordt. Maar ook nu zullen er hier en vroeg terloops: „Was je tevreden. Mammie?"
Waarop ze gezegd had: «Ja, het was éen
daar nog wel typen rondloopen zooals ik meeleuk
feestje, maar je moet nog hard werken,
verwoesting
aangericht
maakte: daar werd
inwant je bent er nog lang niet!" Neen. dat beplaats van iets goeds"bereikt Meen niet, jongeman. dat ik zoo naief ben te verlangen, dat de greep ze. Dat zou ze doen. Even later kwam
critiek niet zoo noodijg met alle scherpte. Met» ze binnen, met een hoogroode kleur. Of ze
haar mantel mocht uitdoen, het was zoo heet
tantisme en onkunde van het podium weert
streep
geduld
wat onder de
worden met een jas aan buiten te spelen- Ze gaf mü
is, kan niet
en moet die critiek verwachten! Maar ik meen even een handje. Wég was ze. Den dag daarna
dien fuhesten toestand, waarin de macht van zag ik baar in een zwerm kinderen vóór de
den criticus testamentaire vormen aannam, zoo» deur van een drogist op de Breitnerlaan. Ik
maar ze keek niet ze had
iets als Jehovah op den berg Smal. De heele stond even stil
overloopertje spelen. En in
druk
met
het
veel
te
groep, zooals ik die vroeger heb meegemaakt,
kunnen we hier met een symbool, een specimen de pauze van haar dansavond was haar eerste
vraag geweest: Of ze een nougatblok mocht
aanduiden: „Mijnheer X".
eten, maar geen roze, ze wou graag een witte.
Vóór de voordracht of voorstelling zei men opDe kellner had alleen een roze. En als je haar
gewonden: Mijnheer X. is in da zaal". My*nzien wilt, moet je vroeg zün: Óm kwart over
heer X. is dan een of andere criticus, die grooacht
gaat ze naar bed. Ze mag niet mee op
zeggen
ten naam en invloed heeft en om zoo te
aan de krant een apart aureool geeft: boven het visite en je wordt van te voren verzocht niet
dak van de krant rijst in lichtlétters dé naam over haar danskunst te praten. Verstandig of
van mijnheer X.Wat zal mijnheerX. schrijven?" niet? Dat heb ik namelijk wel eens anders
„Vaak viel het mee. Het volle pond kreeg je meegemaakt! Heerlijk, als je zóó bent: een
zelden. Dat was niet goed voor je -7- het maakte kind nog en jebrengt anderen gratie en schoon»
heid! Zoo gésf...."
artiesten maar verwaand. Maar vaak brak mijnheer X, om redenen, voor een gewoon sterveling
De oude acteur droomt even voor zich uit
ondoorgrondelijk en vaak. tegen de sympathie „Dat vind je leuk en liefelijk, als je het leven
van het geheele publiek in, den geheelen boel van een kunstenaar zélf achter, je hebt J-ater
grondig af, bitter, met een stijl, alsof hij per» leest ze de critieken wel. Dan heef t ze gemeen»
soonlijk beleedigd was, scherp en cynisch. schap met ons. Nu niet Ze knikkert en speelt
„Daar moet je doorheen", zei men dan op straat Ze heeft lederen dag les M ;Gadescov
tegen den verslagen debutant men heren werkt thuis alleen voor de school. Maar
haalde dat zoo vaak, dat hij
geloofde, géén dans. Spelenderwijs.
Ja, die critiek.
dat het zoo hóórt...... «M,-. .dan",krijgt Geen Santé meer? Hoe is bet mogelijk! Zoon
een kunstenaar zyn eerste harde ervaring. Hy godendrank. Wy Hollanders zyn oude theelebverliest zijn onbevangenheid; zijn gaafheid; sombêraars. Die critiek.
Mr C. B. van Kossem
migen verliezen den moed. Zij wilden wel fouhad een verzameling van schandaalcritieken.
ten hooren en een mééning.
maar dat je zoo Hij noemde zün map een dossier van „Vieze
in een krant belachelijk gemaakt mocht Zaken". De dood heeft hem verhinderd het
worden, dat wisten zij met'n beetje beschaving. bock uit te geven. En weet U wat zoo aardig

—
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MODENDÉTAILS
die belangstelling vragen
OVERE KEUZE VAN

wüze oFenen!......

TASCH EN HANDSCHOENEN

De eerste zending bloemen kwam versplinterd

aan.
En aldus geschiedde: Een eerste zending van

-'

betrekkelijk .geringen omvang werd gereed gemaakt en haar dé Nieuwe Wereld geëxpedieerd,

—

doch o noodlot!
ondanks de dringende waarschuwingen op de kisten, dat de inhoud „uiterst

breekbaar" was. behandelde de douane te Nieuw
Vork de collis zóó ruw. dat de bloempjes bij-

kans alle in splinters te Cambridge arriveer»
den! Nochtans ging een tweede bestelling onmiddellijk in zee en.
werd zonder haperen
uitgevoerd. Vader en zoon waren klaarblijkelijk
al aardig op dreef geraakt! Ditmaal liep alles
zonder ongelukken van stapel, dank zy de met
het Nieuw Vorksche douanekantoor getroffen
overeenkomst, dat voortaan alle kisten met het
merk .Blaschka-^icha" ongeopend mochten
blijven. Bovendien was alles toen reeds
en
zoodanig verpakt, dat die
ook steeds nadien
methode van emballeeren, eveneens een eigen
vinding van de Blaschka's, een waar wonder
van techniek mag heeten: geen bloempje, geen
meeldraadje. stampertje, doomtje of wortelvezeltje is na dien eersten keer óólt met de geringste breuk of beschadiging aangekomen! Om
die reden wordt dan ook. bü wüze van curiositelt allen bezoekers van het Museum getoond,
hoe uniek dat verpakken in zijn werk gaat!

...

—

—

Da natuurhistorische expeditie» van Budolph

Blaschka.
Sindsdien volgden de zendingen naar Amerika
elkaar geregeld op. niettemin deed zich aldra
een nieuw probleem voor: Het was uiteraard de
bedoeling van prof. Goedele om, naast modellen van slechts in de Oude Wereld inheemsche
Noraklnderen, ook over specifiek Amerikaansch
studiemateriaal te kunnen beschikken. Hoe nu
te handelen, opdat de glasblazers geregeld naar
gave en vooral
frissche orlglneelen van zoo
ver overzee zouden kunnen werken? Ook hier
wisten vader en zoon raad: te Hosterwltz aan
de Elbe. nabij de koninklijke tuinen en oranjerieën te -pillnitz. richtten zy een nieuw atelier
ln, waar zü nlet alleen van de zijde van het
Hof toestemming verkregen, tal van exotische
planten uit de genoemde gaarden voor hun
doel te mogen gebruiken, doch dat tevens omringd werd door 'n prachtlgen tuin, waarin men
met succes kweekproeven glng nemen met allerhande, uit Amerika ingevoerde, nuttige gewassen. En voorts betrokken de Blaschka's in
die eerste periode nog velerlei kweekmaterlaal
uit de Botanische Tuinen van Berlijn en Dresden. Toen de leveranties aan de Harvard vhlversity al grooter en grooter afmetingen aannamen, volgde een aanzienlijke uitbreiding van
den hortus te Hosterwltz, waardoor de mogelijkheid geopend werd. ook met in 't wild
groeiende Amerikaansche planten en zelfs met
tropische gewassen te gaan experimenteeren.
Op verzoek van de belanghebbenden te Cam»
bridge, ondernam Budolph in 1892 zün eerste
expeditie naar de Nieuwe Wereld, met het doel,
daar zoowel in tropische regionen als in „the
far West" studie te maken van plantensoorten,
dle ln Duitschland slecht of in 't geheel niet
wilden gedijen. Alles wat voor zijn doel ge»
schikt bleek, teekende hy minutieus na, hy noteerde in een register da juiste kleuren en

—

—

J)e vrouw, die waarde hecht aan een goed
verzorgd geheel, zal niet slechts aandacht
schenken aan de hoofdzaken, doch ook aan het
noodzakelijke „Drum und Dran", waartoe om.
handschoenen, tasschen, shawls, garnituren en
zeker niet in de laatste plaats hoeden be»
hooren.
Handschoenen worden niet enkel en alleen
gedragen uit practisehe overwegingen, doch
tevens als een bykomstigheid, die een mantel
of complet „af" weten te maken. Model, mate»
riaal en garneering zün gebed afhankelijk yan
het doel, waarvoor men handschoenen draagt en
daarom geeft' de sportieve handschoen een
hemelsbreed verschil te zien met dien, welken
men by avondkleeding pleegt te dragen.
De mode heeft op dit onderdeel van het gebied, dat zy beheerscht geen stilstand gewild,
doch brengt telkenmale nieuwe verrassingen,
die blijk geven van haar groole fantasie. Men
ziet handschoenen van de meest verschillende
leersoorten vervaardigd, vischleer is wel het
nieuwste op dit gebied, terwyl zijden tricot en
tulle zich eveneens blijven handhaven. Het
sllp-on-model treedt overwegend op den voorgrond, terwijl nlet zelden gebruik gemaakt
wordt van materialen, die contrastecrende effecten te zien geven. Handruggen worden meermalen in het midden versierd door smalle reepjes leer van afstekende kleuren, soms ook door
kleurige, gevlochten reepjes leer, terwijl men
zeer aparte garneeringen weet aan te brengen

op

züden tricot

Perforaties van leer over het geheele bovenvlak of in den vorm van motieven handhaven
zich nog steeds evenals kleurige bloemetjes en
sterretjes, die op een donkerder font worden
geborduurd. Meestal merkt men by tweekleurige handschoenen op, dat het
in
gehouden
dan de bovendonkerder kleur l»
kant terwül nlet zelden zeer sterk afstekende
kleuren worden gecombineerd, zooals om.
blauw-rood-reseda-groen en het paars van
corunta's-cyclamen en groen e.d.
Aan sommige eenkleurige handschoenen vallen garneeringen van stiksels, perforaties,
uiterst «malle gevlochten reepjes glanzend leer
e.a. op, die alleen aan wijsvinger of pink zyn
aangebracht, waardoor som» zeer aparte effecten worden verkregen.
Nieuw zün handschoenen, waarvan het handvlak van kunstzijde 1». teswyi het boyengedeelte uit fijn filet haakwerk bestaat of in kant
is uitgevoerd. Zeef elegante variaties bieden de
vischleeren handschoenen, als geheel van dit

materiaal vervaardigd of

gecombineerd met
zijden tricot Vischleer, dat in de meest verschillende kleuren geverfd kan worden, heeft
nog dit vóór, dat de teekening der fijne schubben ook na het verven behouden blijft. Krachtige kleuren vragen naast pasteltinten de aandacht, dienen evenwel steeds in onderlinge harmonie met de overige details en met den mantel of het costuum gekozen te worden.
Gok ten opzichte van tasschen geldt, dat
kleur en model aan bepaalde eischen moeten
voldoen.
Zwart en verschillende kleuren grijs zullen in
de komende maanden zeer veel gedragen worden en hierbij passen zich zoowel roode als
witte tasschen aan. Men zal bü de keuze van
handschoenen dan evenwel met eenige omzichtigheid te werk dienen te gaan en een neutrale tint weten uit te zoeken
Op onze schets zün enkele moderne tasschen
aangegeven, waarvan het bovenste model van
rood suede is gemaakt met ingehaalde boyengedeelte, dat tusschen twee met knopjes afgewerkte staafjes is aangebracht.
Rechts een wit kalfsleeren tasch met smalle
nervure» aan het boyengedeelte en onder aan
een warm rood geverfde tasch. gemaakt van het
nieuwste materiaal, dat de mode op het gebied
van leerstoffen biedt, n.l. van vischleer.
Verder hierbü ter afwisseling een modern
sportcostuum om te wandelen en ook bruikbaar voor minder warme, doch mooie dagen
aan het strand. Het afgebeelde manlijke costuum
staat door coupe en elegance toch bij uitstek
vrouwelijk, al zullen het slechts bepaalde jeugdige slanke typen zün, die een dergelüke
creatie met succes kunnen dragen.
(Nadruk verboden).

(G. C. M.-S.)

is: boe kleiner de krant des te grooter... mond**

(de acteur gebruikte en ander woord, minder
geschikt voor mémoires. Verder is bet een fün
menscb. weet tt) Dc ken een klein blaadje bier
ter stede, met een criticus, die af en toe als
een kaaiwerkcr scheldt en groene en gele bellen
blaast van -chd. Alles voor een klein salaris
aangeboden. Och arme! Wat zinloos eigenlijk,
wat ecu gebrek aan geestelijk pei1...."

"""

Toen de ecbtgenooten terugkwamen, deden

ze een beetje echte thee door de Santé, omdat
het anders niet te drinken was. aten elastisch
gebak en sleurden onze conversatie over dan»
seresjes van twaalf jaar, tooneelkunst en cri»
tiek naar een klein bestek: den aardappel. De
generaal had aan de Mohammedaamche gezegd,
dat de menschen volkomen .geschift*' waren»
want dat lnj op zün verjaardagsborrel met een
stel n-»enscben van behoorlijke ontwikkeling
alleen gesprekken beleefd had over den aardappel. „In iederen.denkbaren vorm", zei hij,
«zooals er in geen eeuwen over een aardappel
gepraat is en ook in geen eeuwen meer over
een aardappel gepraat zal wórden. Stel U voor,
over geschild en ongeschild eten vanwege da
vitamine
maar aan mlj n bord geen schillen,
want ze zyn me te taal , over oude en
nieuwe aardappelen^ over stukkokers en puree,
over gebakken aardappelen en slaolie, over
tien aardappelen per maal voor drie personen;
over pootaardappelen. Eigenheimers en Bed»
Stars. Dat 1» nu myn verjaardag, daar zitten
we nu by met onze Hoogere-llrijgssohoolontwikkeling. En het ls niet zoo ingewikkeld:
als je een aardappel in drie stukken snijdt
blijft het er altijd maar één. Dus tel even en
houd je mond en «et wat anders".
Zoo had
de generaal gesproken. „En daarmee basta!"
De echtgenooten en de acteur vonden deze op»
vatting eenzijdig en knoopten er toen een
staart aan vast van drie kwartier, waarby de
aardappel zóó aan alle kanten bekeken werd,
dat de aardigheid er al lang af was. De beroemde
acteur dronk eenige portjes«xtra.ln de gang zei
hy: „Onze laatste flesch —'t wordt duur. En dat
ged....r over die aardappelen. Ik wil ook wel
eens wat anders hooren. Vanmorgen heb ik een
half uur bonnen voor mün vrouw geknipt en
kreeg een standje, dat ik hier en daar mij met
het nummer verkeken had. En nu weer aard»
appelen. Dat spoel ik weg. weet U. De laatste
flesch. Dan gaan we aan het «puit Alles went
Din aardappelkwestie is natuurlijk niet zoo
eenvoudig"
en daar begon hy op de gang
weer. totdat zün vrouw hem terugriep: „We,
moeten eten. liefje!"

—
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—
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Eenhoorn,

De kindertijd. Een boek voor moeders
door Obarlotte Btlbler en dr j. vaa
l»ookeren Campagne. Uitgeversmaatschappij Holland. Amsterdam.
Wanneer men tegenwoordig eén boek schrijft voor
moeders, waarin een. aantal richtlijnen worden ge»
geven voor de ve»»,rging en de opvoeding van
haar kinderen, dan is het niet meer voldoende dat
tekst en inhoud aan ,uè wetenschappelijke eischen
voldoen. Deze eischen zijn ih deskundige kringen
voldoende bekend, -toodat daaromtrent geen twijfel
meer kan bestaan. Hoofdzaak is tegenwoordig dat
men datgene wat men te «eggen heeft in «en prettig
leesbaren .en aantrekkelijke»» vorm weet te gieten,
«zodat het boek gaarne gekocht en geleien wordt
en de ouder» het besef krijgen, dat ze daarmede een
nuttig werk hebben gedaan. Hierin zijn de schrijvers
volkomen geslaagd.

In een aantal korte hoofdstukken geven zij de
en geestelijke ontwikkeling van het
kind en van alles wat daartoe vereischt wordt in
enkele groote lijnen aan, waarna achter ieder hoofd»
Stuk één lUst volgt v«n waarnemingen, die door de
moeder zelf ingevuld en geregeld bijgehouden moe»
worden. Zodiets vormt dan niet alleen een dierbare
herinnering voor later, maar het bezit van al deze
gegevens kan ook om medische redenen buiten»
lichamelijke

gewoon nuttig en belangrijk rijn.
Geneeskundige voorschriften ter behandeling van
stoornissen worden In dit boekje niet gegeven, al»
leen maar hygiënische wenken, ter voorkoming er
van. zoowel op lichamelijk als op geestelijk gebied.
Laat mij v een. voorbeeld geven van ds korte en
bondige manier, waarop de diverse levensperioden
behandeld worden b.v. De eerste maand: „Een
scherpzinnig opmerker zei eens: in den eersten
nacht al wordt beslist, of het kind zal worden ver»
wend of dat het verstandig zal worden opgevoed.
Dit is natuurlijk overdrevens maar er zit een kern
van waarheid in. Wannéér e<sN zuigeling, omdat hU
huilt, den eersten nacht uit de wieg genomen wordt
en als het mogelijk is. gevoed, zal hij nooit door»
slapen. Als het maar eenigszins mogelijk is, moet
men het pasgeboren kind in den eersten nacht
laten hullen, dan za) het. in enkele nachten aan
rust. slaap en donker gewend raken. Het wennen
aan geregelde voedlngstijden. van de eerste wee*
af aan. is even belangrijk als een goede nachtrust
Het ls een wonders dat een kind. wanneer het
ter wereld komt zuigen kan. Zuigen en slikken
zijn zeer ingewikkelde en vermoeiende handelingen en «r zijn altijd weer kinderen, die slechts
met veel moeite aan het zuigen te krijgen zijn en
die steeds weer vaN uitputting in slaap vallen. Het
pasgeboren kind is buitengewoon schrikachtig en
kan sterke prikkels moeilijk verdragen. Sterke
gelulden, schel licht, hardhandig oppakken, groote
koude ol warmte zijn nadeelig. Rust, matige prikkels, regelmaat, orde. zindelijkheid en frissche
lucht zijn de voornaamste voorwaarden voor den
groei. Maar ook bij de grootste zorgvuldigheid moet
men binnen de natuurlijke grenzen blijven en waken tegen overdrijving. Het is een veelvuldig voorkomende en schadelijke overdrijving, een kind op
te voeden tot een zóó overdreven zindelijkheid,
dat het in den loop van het eerste jaar bang wordt
als het zich nat of vuil maakt. Het is een groote
kunst, het juiste midden te vinden, nl. het kind
niet te zeer te verwennen «n het ook niet te
streng op te voeden. Beide uitersten hebben dezelfde nadeelige gevolgen. Vriendelijk toespreken
en teederheid geven, als men het niet overdrijft
het kind een gelukkig gevoel van zekerheid. Het
spel van het kind in de eerste drie levensmaat,»
den bestaat uit vrije beweging van zijn ledematen.
Kinderen moeten zoo veel mogelijk gelegenheid
hebben, vrij met armen en beenen te bewegen.
Het is een blijk van een normale behëersching van
het lichaam, als het kind aan het einde van ds
eerste maand, op zijn bulk liggend, het hoofd nu
en dan uit zich zelf korten tijd zal probeeren op
te heffen."
Hierop volgen dan de Waarnemingen, dle door do
moeder ingevuld moeten worden:
Hoe waren de eerste nachten?
Hoe lang slaapt het kind?
Het eerste zuigen:
Is het kind rustig of schrikt het gauw?
Huilt het veel?
Wanneer hief het kind. op zljn buik liggend, voor

het eerst het hoofd pp?

Andere waarnemingen.
Op deze wijze is de geheele slof van het boek,
dat bovendien van een aantal fraaie foto's voor»
zien is, behandeld. Het zal zeker succes hebben.
P. H. V. d. H.

HEDENDAANBCHE VLAAMSCHE KUNST.
Op 1? Mei wordt in de Berliner Kunsthalle
de groote tentoonstelling Hedendaagsche Vlaam.
«ehe kunst geopend. Zü omvat alles, wat in het
begin van het jaar te Dusseldorp werd vertoond, en verder nog Vlaamsche kant. kunst»
smeedwerk, met de hand geweven tapijten e»
voorwerpen van kunstnijverheid.
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HETVAPüttLAWP

VELE NESTJES
IN ÉÉN BOSCH

ZONDAG 11 MEI 1941

Een openluch-tuchtschool
In.het stelsel van de

Geringde vogeltjes.

Maar de controleur doet nog meer: in de
zakken van zijn n«n»Hesterpak rinkelen na»
meiijk tal van kleine ringetje» van licht me»

taal. Een koolmeesje voelt zich ineens door een
Mvote hand gegrepen en spalkt de zwarte
kraaloogjes vol ontzetting open. En dan voelt
bij ineens een ringetje aan zijn poot, waarop
geschreven staat: Natuurhistorisch Museum
loeiden. Dit geschiedt in verband met den vogeltrek: men hoopt, dat dierenvrienden ergens in
bet verre Zuiden bü een eventuëele vangst of
bet vinden van een dood diertje de pen ter
band zullen nemen om het museum te waar»
schuwen. Op deze manier krijgt men ook statistisch materiaal.. Een koolmeesje in de hand
vindt de gevangenschap oen angstige sensatie
en het denkt misschien met smart aan de kleine

.

Onderwijs

voor studenten

Hoogleeraren over godsdienstige
onderwerpen

—

(Foto A. l»b.

gespikkelde eiertjes, die in een bedje van mos,
stroo en veertjes warm liggen te wachten. Hu
hoort het de lokkende roep van het mannetje
hoog in de bo«nen en nauwelijks laten de om»
sluitende vingers los
of het stijgt stijl met
het nieuwe ringetje omhoog..

—

Heimwee,

De heer Ftrijland verhaalt ons dan iets over
een roodstaartje, dat heimwee had. heimwee
naar bet gezellige bosch hier. Twee keer trok
het in den herfst naar Zuid-Frankrijk, maar
ieder jaar trof hij het diertje weer in hetzelfde
Driebergensche kastje aan, broedend op nieuwe
eieren. Hij ringde het diertje destijds, toen bet
nog maar «en heel nietig beetjes was, op het
nest..
„Dat zijn van die aardige kleine episodes in
je werk. die ineens «en glimlach om je mond
brengen, die je gedachten even vasthouden.."
zegt hij.
Vroeger stond er een wekelijksche controle
op het programma- dat vergde nog meer tijd.
Maar., de heer.Ltrijland doet 't graag en hij
neemt alle administratieve beslommeringen, die
nog thuis aan dit "werk vastzitten, gaarne op
den koop toe. De geheimen van het bosch zijn
immers zeer bijzonder en waard, ieder jaar opnieuw beleefd.te worden.

.

Een burgemeester trad met den
sterken arm op

—

—

—

de Keijzer)

«Wilt u eens een merelnest zien?" vraagt hij.
Een ander zou «r urenlang naar zoeken, doch
hij buigt de takken van een jonge den terzijde
en daar tusschenin vertoont zich een gevlochten cirkelvormig iets, waarin twee groen-gespikkelde eieren mat glanzen..
We hooren nog iets over kuif» en pimpelmeezen en dan belanden we bü een groot probleem:
de jeugdbaldadigheid. Hoewel de kastjes opzet»
telijk hoog gehangen werden, worden de deksels er dikwijls met lange stokken afgestooten.
En zonder een beschermend dak kan een vogel
niet broeden. De beer Strijiand vat de zaak
echter pacdagogisch op: hij neemt de jeugd wel
eens mee op zün tochten en gunt hun een kijkje
in de kastjes. Dat helpt beter als harde woorden die maar „kwaad bloed zetten."
Doch er zijn nog andere vijanden, waartegen
regelmatig ten velde moet worden getrokken!
de eekhonentjes èn Vlaamsche gaaien, die een
„eiermaal" zeer apprecieeren. Zoo noodig gaat
de boschwachter met het geweer op deze veel»
vraten op jacht
Met een slaafsch aanteekenenalleen komt men
er dus niet
hier geldt ook het parool om
waakzaam te zyn. En dat dit tenslotte wel voldoende is. blijkt-uit het heimwee van het rood»
staartje, ,want zonder goede herinneringen
krijgt men geen heimwee

—

EXAMENS

De Duitsehe school te Ubach
over Worms

De oprichting van een Duitsche school
te
over Worms. waartoe de N.S.D.A^'.
In het „Alg. Weekblad voor Kerk en Chrisin Limburg het initiatief beeft genomen, is niet
tendom" schrijft ds F. M. Koovman. studentenzonder moeilükheden gepaard gegaan. Een
predikant vanwege de Ned. Herv. kerk, over voorstel tot het bouwen van een nieuwe school
de vragen-uren. die sommige hoogleeraren wees de gemeenteraad af, wegens de buitengewoon hooge raming van de kosten (f 100.000).
te Utrecht sinds eenige maanden voor studenen in verband, met het geheel achterwege blijten houden. De bedoeling is. dat daarbij reliven van eenige toezegging tot tegemoetkoming
gieuze vragen te berde worden gebracht, en de in het bouwkapitaal, van de zijde van Rijk, probijeenkomsten worden in het Dienstgebouw vincie en andere organen. De mogelijkheid om
In gemeenschappelijk overleg door concender Ned. Herv. Gemeente gehouden. Ds Kooy»
tralie van bestaande scholen een schoolgebouw
man schrijft o^n.:
voor het Duitsche onderwijs vrij te maken,
waarmede ook de aanvrager genoegen wilde
«..Met weemoed denk ik, dle als studentennemen, bleef daarop de aangewezen weg.
predikant op den middelsten stoel mag zitten,
waarlangs
de oplossing van de quaestie moest
aan mün ideaal, dat voor velen van mün collega's in het buitenland al lang werkelijkheid worden gezocht. Onderhandelingen met de
schoolbesturen ter plaatse stieten echter op veris; al zün tijd aan zoon groote studentenge»
zet van het bestuur der Minister Terpstrascbool,
meente te kunnen geven, een kapel bij de universiteit voor de korte morgenwijding dagelijks, die, met een schoolbevolking van minder dan
en een zaal met diepe, lage stoelen in een 100 leerlingen en gevestigd is in een gebouw, dat
voor plm. 250 kinderen ruimte biedt naar het
grooten kring, uitnoodigend tot een vertrouwe»
lijk gesprek op den man af, ook wanneer men oordeel van het gemeentebestuur het meest
voor ontruiming in aanmerking kwam. Het
een groep varieerend tusschen 70 en 130 studengrondde zich hierbij op het ont»
schoolbestuur
ten büeen heeft (zooals op deze vragenuren).
breken van «en bepaling in de Onderwijswet
„En toch.... het lukt! Dank zij de eerlijke waaraan de gemeente de bevoegdheid kan ontinspanning van mün linker- en rechterbuurleenen om het recht van de schoolbesturen tot
man. hoogleeraar aan deze universiteit lidmaat vrije beschikking over de hun ten dienste ge»
van een der Protestantsche kerken, die de constelde gebouwenvoor eigen gebruik op «eniger»
sequentie op zich durft nemen van het algelei wijze aan te tasten. Niettemin heeft de burgemeen priesterschap der geloovigen en antwoord meester dwingend ingegrepen en het schoolgegeeft eerlijk en onopgesmukt, op de geloofsbouw per 1 April j.l. met den sterken arm doen
vragen, bern door de studenten gesteld. Dank ontruimen.
zü ook hen, die aan de andere zijde van de
De secretaris-generaal van Opvoeding, enz.
groene barrière zün gezeten, en die meewerken, wiens tusschenkomst het schoolbestuur ter zake
die ook van hun kant zich bloot durven geven, inriep, heeft hoewel de wüze, waarop de ont»
die spontaan ingaan op de woorden: „wü zün ruiming van de eenige school van deProtestanthier niet als vakmenschen, als op college, niet sche minderheid in de gemeente is geschied,
als leermeester tegenover leerling. Wü zün afkeurende, zich met deze voorziening ver»
bier samen als ouderen en jongeren en wij kun» eenigd, omdat zü zl. van de daarbij betrokken
nn van jullie evenveel leeren. en hebben jullie partijen de minst zware offers vraagt. Het bleek
evenveel te vragen, als de jongeren aan ons"
n.1., dat bü een huisvesting van de Duitsche
„Dan behoeft daar, eiken keer weer verschilschool in de H.K. Jongensschool
een oplos»
sing, welke mede bij de onderhandelingen ter
lend
want elke week zün er twee andere hoogleeraren aanwezig
het contact, het sprake kwam
de moeilükheden veel grooter
peilen van eikaars woorden en persoonlijkheid, zouden zün, daar de pl.m. 200 leerlingen dier
het tastend ontdekken van de kracht achter die school over niet minder dan 4 andere scholen
woorden, achter dien professor: Jezus Christus. zouden moeten worden verdeeld en dit de orIn die reeks hoogleeraren komt geen theoloog ganisatie van het onderwijs ernstig schade zou
aan het woord, en bü de studenten zelden; en doen. Tweeërlei heeft voor den secretaris-geover en weer speurt men de echte verlegenheid neraal voorts den doorslag gegeven om aan de
om het juiste, rake woord, het zoeken naar de ontruiming van de Minlster-Terpstraschool en
uitdrukking, die zoo min mogelijk het wezen aan haar bestemming als Duitsche school zijn
flat te geven. In de eerste plaats, dat volgens
van het Christelijk geloof tekort doet
verklaringen van den voorzitter van het schoolbegint
„Zoon uur
met het antwoord (op zn bestuur en van
het hoofd der school de Minishoogst 7 minuten) op een vraag, die de vorige
ter»Terpstraschool
door het gemeentebestuur
week is blijven liggen, ol die men anoniem op alleszins bevredigend
is gehuisvest
voorts,
achtergelaten.
een briefje heeft
En dan komt dat de gemeente zich bereid heeft en
verklaard
het gesprek los. het doorvragen, het antwoord niet alleen, zoolang
deze huisvesting duurt, aan
van een hoogleeraar of uit de zaai, een samen redelijke
eischen
van
het schoolbestuur te vol»
zoeken naar den weg, 'n bijbeltje dat ineens
maar ook, zoodra de toestand zal zün gedoen.
uit een professoraten zak wordt opgediept en consolideerd, aan bet schoolbestuur hetzij door
waarin wordt gezocht naar een tekst Op dat den bouw van een nieuwe school, hetzij door
oogenblik kan een predikant nuttig zün: „waar teruggave van het eigen gebouw, volledig recht
staat dat ook weer, dominee? Dat moet u te doen.
weten".
Het aantal Duitsche onderwijsinrichtingen In
„We doen ontdekkingen, aan weerszijden van Zuid-Limburg is hierdoor weder met één ver»
de tafel. De grootste voor mü is wel deze. dat meerderd.
het mogelük is te spreken en te denken over
de kernvragen van het leven, zonder eenige
terughoudendheid, zonder te belanden in ac»
Koloniale
tueele politieke vraagstukken..."
in Hamburg
Als voorbeelden van vragen geeft «chr. het
Uit Berlijn meldt D.N.8.: In verband met de
onderwerp «Hoe weet ik, als ik bluf struikelen vestiging van leerstoelen voor
onder»
en in compromissen bluf hangen, dat ik echt zoek aan de Universiteit van koloniaal
Hamburg, heelt
geloof? Of maak lk dat müzelf wijs?", beantde minister van Onderwijs, Rust, meegedeeld,
woord door een hoogleeraar in de psychiatrie. dat het voornemen bestaat deze academie ln
ls concentratie op de vakstudie niet «en vlucht het bijzonder een koloniaal cachet te verleenen.
uit den druk van dezen tijd?", met «en antOm deze reden heeft de opperhoutvester ook
woord door een hooglceraar in de sociale geobesloten de studie in den kolonialen beschoot****
grafie, en andere.
ln Hamburg onder te brengen.
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kinderbe-
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Ven, per maand zet de beer t-itrijland 120
koer zijn laddertje tegen een boom en speelt 120
keer den pottekijker die een glimp van het hui»
ae-lijke leven wil opvangen., zijn blik gaat dan
over naar schatting een 1000-tal eieren. De
-'üanteziekteku'odiee dienst te Wageningen
krijgt trouw zijn gegevens, vit statistieken -»«-den nieuwe conclusies geboren en de losjes
neergekrabbelde notities van: .1 Mei. koolmees
I»«d«nd 10 ei; 1 Juni 15 el. 29 Juni uitgevlogen! kunnen hun bijzondere waarde hebben.

Vragenuren

—
...

—

jusUUeele

scherming neemt de particuliere zorg een zeer
belangrijke plaats in. Deze zorg wordt niet enkel
gedragen door een kleine groep enthousiaste
dames en heeren. die uit rijke fondsen putten
en verder Staatssubsidie ontvangen om door
betaald personeel het werk te laten uitvoeren,
Neen, deze zorg leeft onder het volk.- bet particulier initiatief is zeer verbreid en met een
greep in den buidel zijn de particuliere be»
moeienissen waarlijk niet geëindigd
Het is opvallend, hoe medelevend en goed op
de hoogte veelal bestuursleden van b.v. groote
opvoedingsinstellingen zijn. Verbeteringen en
vernieuwingen in de organisatie van de zorg
voor de bedreigde en misdeelde jeugd steeds
zijn het particulieren van wie de plannen uit»
gaan. omdat deze zorg hun wezenlijke belangstelling heeft. Wordt van öfficieele of van semi»
öfficieele zijde de aandacht op een zwakke plek
gevestigd
de betrokken particulieren zijn
aanstonds bereid tot nader onderzoek. Zoo is
eenigen tijd geleden op min of meer öfficieele
wijze het voorlichtingsrapport in het middel»
punt van de belangstelling geplaatst. Hierover
is ook in Het Vaderland uitvoerig bericht Deze
kwestie heeft velen aan het denken gebracht.
Hier komt nog bij. dat het probleem van de
voorlichting en de observatie ten nauwste
samenhangt met dat van het gebrek aan ge»
stichtsruimte, waarmede men alom te kampen
heeft den-laatsten tijd.

Al» «l« doornen in de» knop staan en hier e» daar al jong groen vertoonen,
breekt het seizoen voor den vogelcontroleur weer aan.* hij steekt het notitieboekje in zijn zak, neemt een laddertje over zyn schouder e» peddelt
over slingerende paadjes het bosch in. Want de -wetenschap heeft ook dit
jaar zijn aanteekeningen weer noodig om van het wel en wee van het
vliegend hoschgedierte in onze lage landen op de hoogte te blijven. ...Er
«if» er meer in ons land, va» die stille werker», die zich, ver van het
**h-i-thm«ch stadsgedren», onder -wuivende sparren, verdiepen in de aanschouwing van in voorbereiding zijnde vogelnestjes, gespikkelde eitjes
«o klein, als kwamen ze uit een «uikergoedwinkel kleine kale vogeltjes
«et opengespalkte «navels en andere intieme /amiliegeheiinpjes.
De heer Ltrijland
een aardige speling van het toeval, dat zijn naam
op dien van Strybos lijkt!
te Driebergen, die ook met het opzicht van
de begraafplaats belast is en wiens huisje geheel omlijst wordt door het
bosch, is er een uit dit legertje en hij vooral heeft het bizonder druk. Want
Driebergen, voor enkele jaren zoo afschuwelijk geteisterd door de dennenbladwesp
leek het niet, alsof een mysterieus, alles verschroeiend
vuur ieder groen had weggevreten? weet wat het zeggen wil, een goeden vogelstand te bezitten. Hierdoor wordt de kans voor de insecten om
«en epidemie te veroorzaken, tot een minimum beperkt, al wil dit niet
«eggen, dat men niet voor verrassingen sou kunnen komen te staan. Maar
vogels in een bosch beteekenen tenslotte nog meer: een bosch zonder getjilp en gezang krijgt iets doodseh
En dus hangen over een oppervlakte van ongeveer 50 hectaren verspreid, ongeveer 120 van die kleine
houten huisjes, waar het nieuwe, jonge leven ontluikt.
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Observatie en geMchtarulmte.

—

Over deze aangelegenheid zijn reeds meer»
malen door deskundigen
Kinderrechters,
Officieren van Justitie. Ambtenaren voor de
Kinderwetten
de hoofden bij elkaar gestoken,
terwijl ook verschillenden naar de pen hebben
gegrepen. Laatstelijk heeft mr Houwink ten
Cate, advocate, bestuurslid van pro Juventute
Kroningen en van de Vereeniging tot Steun,
haar inzichten ten deze kenbaar gemaakt in het
tijdschrift voor armwezen.
Het is mr Houwink ten Cate opgevallen, dat
„de strafrechtelijke zijde der kinderwetten verfijnder is uitgewerkt en meer mogelijkheden
biedt niet alleen in de maatregelen en straffen,
die bij vonnis kunnen worden toegepast maar
ook reeds bij het vooronderzoek.
1
Het kind, dat als „verdachte" beschouwd
wordt, zal men, wanneer er zwarigheden rijzen,
in observatie plaatsen. Maar waarom zou men
ten aanzien van het verwaarloosde kind welks
delinquentie wellicht niet ontdekt is of' welks
fouten wegzinken achter de grovere en ernstiger
fouten van zijn ouders, anders doen?" In zijn
Schema voor een Jeugdwet heeft dr Van de
Werk eenige jaren geleden reeds voorgesteld
om op grond van feiten, die tot ontheffing of
ontzetting aanleiding geven, opneming in een
observatie-inrichting mogelijk te maken.
Doch zulk een opneming in een observatiehuis mag alleen geschieden als inderdaad observatie noodig Is. Daarom moet
van geval tot geval onderscheiden om
vl-elke reden men den minderjarige terstond uit
*zijn<milieu wil verwijderen. De gevallen laten
- ", "
lzichiin drie groepen splitsen:
"

—

vétentie hoofddoel.
-Observatie nevendoel of nevendoel naast
cobservatie.
Observatie als hoofddoel.
' 2

'j
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ACADEMISCHE EXAMENS
DELF**.
Geslaagd
technische Noogeschool.
voor het .examen-- voor civiel landmetcr de heeren
H. de Koning.
W. J. J. van Lent Viaardln»
gen «n B. Pot, Gieten.
Geslaagd voor het doctoraal examen
LEIDEN.
rechten de heeren H. E. Phatt en H. F. van Pan»
hu-«. delden Den Haag.
Geslaagd voor het semi-arts-ex.
UTRECHT.
mei. N. L. E. v. d. Want A.
mej. N. C.
Polman. V. H.-A. M. Penn en G. A. M. van d»r
Nez/den; voor het artsexamen H. R. de Vries en
G. H. *3o«i-»-na.
STUURLIEDENEXAMENS
Geslaagd voor 2en stuurman
DEN HAAG.
groote handelsvaart H. Jonker en 3. G. Verschoor
en voor Zen stuurman groote handelsvaart P. Open»
dorp en V*. F. Schaaf.
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Bij minderjarigen, die zich aan een strafbaar
feit hebben schuldig-gemaakt,' is "■ de? 'groote
' '
vraag: '"--■-"--■■"-j-r '-'
Waar kan men deze jeugdige delinquenten
„elders dan in Huizen van Bewaring** onderbrengen?
Art 4*KJ.Sv. wijst den weg: in de
plaats
in zijn eigen „woning of eene andere?daartoe
plaats"; zoo ruim mogelijk genomen. Met de eenige nadere indice, dat ..in het
bevel alsdan zoodanige bepalingen" worden „op.
genpmen, als voor de richtige uitvoering daar»
van en tot behoorlijk toezicht op den verdachte
worden noodig geoordeeld".
In verband met art 80 Sv. biedt dit artikel
nog de verrassende mogelijkheid het kind

eerstel

besfbikbaré

-

DE EERSTE STOOMBOOT
honderd vijf en twintig jaar
geleden voor Rotterdam
De heer A. E. schrijft ons:
In de morgenuren van den lOden Mei 1810,
juist 123 jaar geleden, verscheen voor de eerste
maal een stoomschip op de Maas voor Botter»
dam. Deze boot de Defiance, was onder bevel
van den kapitein tevens eigenaar William
Wager, op 9 Mei des morgens om vier uur uit
Margate vertrokken en kwam 'savonds om
acht uur pp dien zelfden dag te Veere aan, passeerde in den vroegen morgen van den lOden
tegen wind en stroom in Dordrecht en bereikte
lang de Noord in den loop van den morgen

—

Hoewel geen nauwkeurige gegevens bekend
zün. is het zeker, dat de Defiance slechts een
klein schip was. Uit de beschrijvingen blijkt
dat zoowel voor als achter een kajuit was en
dat de machine, welke het schip door scheepsraderen voortbewoog, in het midden was ge»
plaatst. Zü ontwikkelde slechts twaalf pk.
waarmede in stil water een snelheid van
knoop werd bereikt. Er waren twee ketels aan
boord. De rookgassen werden afgevoerd door
een lange ijzeren schoorsteen, welke tevens als
grooten mast dienst deed; bovendien werd een
klein fokkemastje gevaren, zoodat bü onklaar
raken der machine,
in die dagen geen uitzondering,
althans eenig zeil kon worden
gevoerd.
De belangstelling van de Rotterdammers voor

—

—

zekere bewegingsvrijheid te gunnen: voor bet
bezoeken van school» of vakopleiding, voor bet
blijven vervullen van zijn betrekking
misschien een baantje, dat hij met zeer veel
moeite veroverd heeft en waarin hij goed past
en goed voldoet —, kan men de voorloopige
hechtenis voorwaardelijk schorsen, plaats voor
een .^ekerheldssteUing* zal er in het Kinderrecht niet zijn. des te meer echter voor «en
..waarborg" (lid 3), wiens schriftelijke bereidverklaring vereischt wordt; voor een aanstaand
toezichthouder vallen hier de eerste sporen te
verdienen.
Het is bekend, dat Kinderrechters dit artikel
op twee wijzen toepassen: de eerste (juistere)
wijze is dan, dat men de voorloopige hechtenis
waarbij hü dan dus elders dan in het Huls van
Bewaring is gedetineerd op verzoek van (vertegenwoordigers van) den verdachte schorst,-*
onder voorwaarde, dat de verdachte op een
aangegeven wijze een opgelegde taak vervult
(zich naar school begeeft op de
vastgestelde
uren en na afloop daarvan regelrecht naar huis
terugkeert etc.); met beding, dat bij over»
treding van deze en de beide volgens de wet
verplicht gestelde voorwaarden, de schorsing
der hechtenis wordt opgeheven. Met vrijwel
hetzelfde resultaat doch eenigszins andere
constructie werkt de tweede methode: de ver»
dachte blijft gedetineerd, doch op bepaalde
aangegeven uren voor een bepaald aangewezen
doel wordt de voorloopige hechtenis voorwaar»
delijk geschorst
Bestaan er bezwaren tegen plaatsing in het
eigen gezin, dan kan men den verdachte ook in
een vreemd gezin onderbrengen. Dit kan zijn
een gezin, speciaal voor het opnemen van kinderen in preventieve hechtenis gezocht, maar
ook een, dat door bekendheid met dit te plaat»
sen kind
als familielid, onderwijzer, werk»
gever,
meer van nature voor opneming is
aangewezen. Bieden deze gezinnen ten aanzien
van het te behandelen kind onvoldoenden waarborg of draagt het delict in zichzelf'een te
ernstig karakter, zoodat een snelle en felle
reactie geboden lukt terwijl toch aan het kind
zelf niet veel behoeft te worden „waargenomen", dan kunnen de doorgangshulzen
dienst gaan doen ter plaatsing in detentie. Op
analoge wijze betaalt een Noordelijke gemeente
in ons land ten behoeve van de inverzekeringstelling voor het hebben van een zgn. „politiekamer" in een doorgangshuis voor meisjes een
belangrijk jaariijksch bedrag. Ook tehuizen met
beperkte vrijheid zouden voor dit doeleinde in
gebruik te nemen zijn.
Zonder wetswijziging
ja zelfs zonder toepassing van de wet buiten de eigenlijke bedoeling!
kunnen aldus in het Nederlandsche
" strafstelsel worden ingeschakeld de in
het bul-

—
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tenland

gepropageerde „weekeind-arresten"
(Duitschland) en „weekeind-verloven" (Ame-

rika).

Er is dus geen herziening der Nederlandsche
wettelijke bepalingen noodig om in de praktijk
te verwezenlijken wat thans sedert (Hctober
1940 in Duitschland mogelük is door de oplegging van het Jugend-arrest Deze bijzondere
vorm van arrest kan o^n. worden'opgelegd in
den vorm van „Wochenend-arrest" voor ten
hoogste vier weekeinden achter elkaar.
Periculnm in mor»

—

Rotterdam.

Op een Nederlandsche boerderij hebben twee kippen een aantal ganzeneieren
uitgebroed. De beide -moeder, stappen thans parmantig met hun stiefkinderen
over het er/.
'Foto Polygoon)

De Defiance, het eerste stoomschip,
dat 125 jaar geleden voor Rotterdam
verscheen. (Naar een teekening in.het
Gemeente-Archief)
deze nieuwigheid schijnt zeer groot te zijn geweest Velen lieten zich naar het schip roeien
om het te bezichtigen, en op den llden Mei
werd de boot den volke in werking vertoond,
waarbij zij zoowel voor als tegen wind en getü.
voorbij de stad voer.
Koning Willem I bracht den dag daarop een
bezoek aan Rotterdam, om 'de Engelsche stoomboot te bezichtigen. Hij voer daarmede tweemaal voorbij de stad en diezelfden middag
maakte de boot nog een tochtje naar Dordrecht
en terug.

De beschouwingen van mevrouw Houwink
ten Cate over wanneer wel en wanneer niet
opnemen in observatie-inrichtingen, zijn de
overweging waard en worden ter bestudeering
aanbevolen aan ieder die er mede te maken
heeft. Het heeft geen zin op deze technische
kwesties hier nader in te gaan. Wel kan er van
gezegd worden, dat hierdoor misschien eenige
verlichting voor de observatiehulzen zou kun»
nen ontstaan. Maar het zou een verlichting zijn
niet voor de bezetting dier tehuizen, wel voor
de Kinderrechters, die met hun klanten thans
geen raad weten Want de kamp met het plaatsgebrek is sedert Mei 1940 ernstiger en moeilijker
geworden door de stijgende criminaliteit en
dreigende verwaarloozing (in Duitschland werkende vaders, terwille van de bijverdienste in
loondienst gaande, uit het gezin vaak afwezige
moeders).

Wij mogen niet versagen- wü behooren op te
komen voor de rechten van het kind op juist
begrip, juiste behandeling en berechting, juiste
plaatsing.
Bij gebreke van de mogelijkheid om voorwaardelijk te veroordeelen is de situatie nog
nijpender geworden, en wei dubbel-op: degenen,
die vroeger ..voorwaardelijk" ontvingen, krügt
men er nu nog bü! Een spoedige oplossing en
desnoods een spoedoplossing is dus vereischt
li, de vergadering van het Centraal Bestuur van
het Verbond van Pro Juventute op 29 Maart
j.l. gaf prof. Vrij er een aan, die de volle aandacht verdient, n.l. de oprichting van een werk»
kamp als „openlucht-tuchtschool" of
„opvoedingsgesticht". Staat men daar huiverig
tegenover, zooals tegenover veel nieuwe dingen,
dan zou men ook, bij wijze van overgangs»
stadium vóór den definitieven terugkeer in de
vrüe maatsl-h-lppü. de reeds grootendeels gereëduceerde opvoedelingen In deze kampen
kunnen onderbrengen en aldus de opengeval»
len ruimte beschikbaar krijgen ten behoeve
van een snellere afvloeiing der veroordeelden
uit het observatiehuis.
Er is periculum in mora. Reeds thans wachten vele veroordeelden op opneming in een
inrichting. Een deel hunner verblijft als passant
in het observatie- of doorgangshuls (en neemt»
daardoor weer een plaats in. die voor een nog
te observéeren pupil zoo hard noodig is) een
ander deel loopt vrü rond. Vooral dit laatste
is uiterst bedenkelijk.
Wy weten niet of in de genoemde voorstellen
van prof. Vrü gedacht is aan particulier initiatief. Doch als dlt zoo is. dan moet die particuliere actie wel zeer sterk van overheidswege
gesteund worden. Het is in elk geval hard
noodig, dat er ten spoedigste handelend wordt
opgetreden. Want dc nood Is hoog gestegen. De
onlangs gepubliceerde lnde«üfe**s over de
jeugdcriminaliteit hebben dit ook laten zien.
Nood breekt wet en nood maakt vindingrijk',
misschien brengt nood, naast de openluchtge-
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leerstoelen

De Defiance, eenige maanden na haar bezoek aan de Maasstad, op het IJ

'voor

Amsterdam. (Foto naar een schilderij in het Maritiem Museum Prins Hendrik)

voor volwassenen, een dergelijk „bultenlandsch" systeem ook voor de jeugd!»*»

vangenis

dellno.uenten!

Kunst en Letteren.

Kinderen

voor de

lens

Fotomapje van Piet Marée.
.^tartediefjes" heet het mapje foto's van

Piet

Marie, dat verschenen is bij Selecta N.V. al-

hier. Het zün prentbriefkaarten, volgens foto»
procédé uitgevoerd, waarop foto's van kinderen
voorkomen. Het zijn alle aardige -plaatjes ge»
worden, die vele kinderliefhebbers met genoegen zullen bekijken, maar niet al deze plaatjes
hebben fotografische beteekenis. al zijn het
leuke momentopnemingen. Voor enkele willen
wij echter een uitzondering maken. Allereerst
«'t Was in den lentetijd", een opneming met
tegenlicht van een aardig meiske met op den
voorgrond en op den achtergrond een geitje.
Van deze foto gaat iets roerend dartels uit ter»
wijl de lichtwerking haar bijna buiten dei
werkelijkheid verheft Na dit juweeltje van
fotografie „Krullebol", een meisje met een
paardebloem in de hand. Deze foto is goed
van compositie, waarvan de eenvoud bü den
eenvoud van het onderwerp past. Mistekend
getroffen is hier ook het van opzij komendezonlicht Ten slotte vallen nog op de opnemingen
van „Janneman" en (hetzelfde jongetje als»
„Hartediefje". De donkere achtergrond van de
eerste had iets minder zwaar kunnen- zijn,
waardoor'de foto aan innigheid gewonnen zon
hebben. Evenzoo zou „Hartediefje" met 1: een
iets zachteren afdruk ons liever geweest zijn.
FRIESLAND EN DE KUNST.
Mej. V. Kessler, die twee jaar geleden n»
haar studie aan de Amsterdamsche Academie»
voor Beeldende Kunsten, bij prof. J. Bronnes
en na een reis naar Parijs en Weenen weer
thuis in Leeuwarden kwam, is de eenige vertegenwoordigster van de beeldhouwkunst in
Friesland.
Kunstenaars wtillen meestal weg uit Fries»
land, ze willen contact hebben met collega's in
het centrum des lands. „Hier is niets te verdienen, de menschen koopen hier niet", krijgt men
bijna altijd te hooren en inderdaad, groot is in
het algemeen de belangstelling voor kunst nog!
niet,bij de Friezen.
Mej. Kessler evenwel heeft in de twee jaar
dat ze er woont onafgebroken werk gehad. Zij
maakte portretkoppen voor particulieren, beitelde voor het raadhuis te Koudum een wapen»
steen en sneed in hout voor de raadzaal aldaar
een ornament. Aan de nieuwe Wirdumerpoorts»
brug te Leeuwarden prijkt van haar een wapen
in graniet en ze heeft al weer een nieuwe op»
dracht Men ziet er is al heel wat gewerkt al
is twee jaar voor een kunstenaar weinig en
voor Friesland zeker niet genoeg..

KAMERMUZIEK IN HET RIJKSMUSEUM.

Van 12 tot 18 Mei zullen in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum te Amsterdam op»
treden Corry. Beversluis, zang. en Willy
Meeuwisse. piano. Zü brengen ten gehoors
liederen van Wolf, Marius Plothuis, Pijper,
Caplet, Migot Delvincourt en Turina en piano»
werken van Willy Meeuwisse. Mozart en Migot.
14 Mei zal het concert om half vier beginnen.

Het Deutsche Nationaltheater te Osnabrücl.
zal een reeks voorstellingen in ons land geven
van „Der Zigeunerbaron", operette van Johann
Strauss. Tot nu toe zün vastgesteld: 3 Juni Oroningen, 4 Juni Leeuwarden.

Rechtswezen

EEN BARON. DIE MISBRUIK VAN
VERTROUWEN MAAKTE
Wegens diefstal een jaar
gevangenisstraf geeisoht
ginds eenigen tijd is gedetineerd de 29-jarig,
T. H. M. baron van R., laatstelijk woonachtig
je Apeldoorn, die aan het einde 'van het vorige
jaar en het begin van het nieuwe chronisch
geldgebrek had en dat aanvulde door vrienden
en bekenden, bü wie hü logeerde of een bezoeK
afstak, te bestelen. Zoo stal hij bij een dame»
die in October jl. in Den Haag verbleef, een
tientje en bü een hernieuwd bezoek aan die;
familie nam hü van den echtgenoot dier dam»
te Apeldoorn een enveloppe met f250 weg,
terwül hü een paar officieren te Apeldoorn
bestal voor sommen van zestigen zeven gulden.
Een paar maanden geleden ving de Recht»
bank te Zutfen de behandeling van de strafzaak tegen baron Van R. aan, doch de zaal»
werd toen teruggewezen naar den rechtercommissaris tot het doen instellen van een
onderzoek naar de geestvermogens van den
baron. De toen reeds gehoorde getuigen vertelden, hoe de verd. op ergerlijke wüze misbruik had gemaakt van het vertrouwen, dat
zü in hem stelden. Thans zette de Rechtbank
de behandeling voort. De psychiater, die he»
onderzoek heeft ingesteld, achtte den verd.
slechts gedeeltelijk toerekeningsvatbaar voo»

zü" daden.

De Officier van Justitie, mr J. W. M. de.
Tombe, vond de gepleegde misdrijven van zeer
ernstigen aard en achtte geen redenen voor
veel clementie aanwezig. Hij vroeg veroordeeling van verd. tot een jaar gevangenisstraf
door te brengen In een bijzondere strafgeval.»

genis.
De verdediger, jhr mr M. W. C. de Jonge, ult
Zutfen, wees er in zün pleidooi op, dat het
psychiatrisch rapport verhelderend heeft gewerkt omtrent de drijfveren en oorzaken van
de handelingen van dezen verdachte, die in
den militairen dienst als officier den lof van
zljn superieuren kreeg en die in de oorlogsdagen 1940 als een dapper man zün vaderland
moedig mee heeft helpen verdedigen.
De Rechtbank zal over veertien dagen uit»
spraak doen.

—

»»V-«»»4lw
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consolldeeren van bet Empire, met als kerngevereer de begeerte der massa
naar het. behoud van den vrede. Niet als de
drijvende kracht in een groote B ij k s v I si e zal
Neville Chamberlain in de geschiedenis opgeteekend staan, maar als de man. die tot 't laatst
toe voor den vrede geijverd heeft Hierin nu
lag de innerlijke zwakte van zijn politiek. Want
een staatkunde, die de harten des volks wil win»
nen en behouden, moet een pos i 11 ef. allen be»
zielend beginsel in zicb dragen, vrede echter is
een louter negatief iets, en daardoor juist
zoo precair: zoodra er «en belang komt, dat
boven bet niet-oorlogvoeren uitrijst is ledereen zün pacifisme vergeten. Wat de groep om
<Nan-berlain In waarheid nastreefde, was wel
vrede, omdat zü wist dat oorlog gelijk stond
met bet vernietigen van alle mogelijkheden tot
geleidelijke ontwarring der problemen,
maar zy had vooral op het oog bet behoud van
het Rük als Aziatische mogendheid
en was bereid de hier dreigende gevaren af te
wenden door aan een grootscbeepscbe herordening van Europa onder Duitsche leiding en een
even omvattende reorganisatie van Azië onder
Japansche leiding haar fiat te geven.

AZIE IN HET GEDING

bied AzlH «laar

De strijd in Irak. Het Empire als Aziatische
mogendheid en als economisch imperium. De
heteekenis der Amerikaansche vriendschap

-

De gevechten In Irak zijn, vergeleken bij de
-reldtochten op bet vasteland, slechts van ge»
ringen omvang. Het ziet er naar uit, dat de be»
trokkenen zich niet lang tegen de superieure
stijdkracbten der Engelschen kunnen band»

haven. Zal 't een episode blljven, een voori»ügaande moeilijkheid, betrekkelijk snel door het
Empire overwonnen? Dat hangt van een aan»
tal factoren al, wier kracht en beteekenl» niet
te meten zijn: de Arabische beweging, de hou»
ding der naburige staten, de gang van zaken
op de andere gevechtsterreinen.
Maar als symbool, als inzet is deze strijd
reeds van beteekenis: voor bet eerst, is Azië
actief bü den Europeeschen oorlog betrok»
ken. Tot nu toe was de functie van dit wereld»
deel slechts dienende: het leverde zijn rijk»
dommen en een deel zijner soldaten aan de
Engelschen. bet leverde, via de Sowjetunie,
eén (veel geringer) deel zijner producten aan
de Duitschers en Italianen; het werkte als po»
litieke factor op de besluiten Zn de verschlllende hoofdsteden in, inzooverre.het Japanseh»
Chineesche conflict en de wrijving tusseben
Indo-China en Thailand mede invloed hadden
op de Europeesche en Amerikaansche situatie;
het was bovendien door zün koloniale afhan»
kelijkheid in 't algemeen (Britsch- en Nederlandsch Indie) een voorwerp van overweging
bü het ontwerpen van toekomstige regelingen
der wereld. Nimmer bleef dit grootste en belangrijkste van alle werelddeelen er buiten:
ook zijn lot stond in de worsteling der
mogendheden op het spel. Thans is het, zij het
ook nog voor een zeer gering deel, recht»
streeks in den strijd betrokken.

»» »

kaansche wereld door de spll, het Rük der
Britten in Azië echter ook verder door Engeland zou worden beheerd, was ook na den
veldtocht van 1940 denkbaar. De regeering te
Londen heeft echter des ?iibrers aanbod van
13 Juli van de hand gewezen. Sedert dien is
Azië rechtstreeks in het geding. Het Pact van
Drie van 2? September 1940 is eerst op dezen

grondslag mogelijk, geworden.
Azië, niet Afrika of Amerika, is het eigenlijke
gebied van Engelands heerschappij, de bron van
zijn macht, de voedingsbodem zijner welvaart
Hier heeft Brittanje. nadat het zün «eerste
rijk", het gebied van blanke kolonisten aan de
overzijde van den Oceaan, verloren had, zün
«tweede rijk" opgebouwd, een Rük zooveel
machtiger dan het eerste, grooter ook dan ooit
eenig wereldrijk is geweest. In Calcutta en
Bombay ligt. het uitgangspunt der Britsche
imperiale politiek; Indië heeft bü alles, wat
men te Londen ondernam, in het middenpunt
gestaan: om dit kostbaarste van alle bezittingen te beschermen heeft het Empire de halve
wereld aan zich, dienstbaar gemaakt streed
het tegen Napoleon in Egypte, en- tegen den
tsaar aan den Krim, zond het zün troepen naar
Alexandrië en naar Khartoem, breidde het zich
uit naar Achter Indië tot Singapore, verzekerde
het zijn vlootmacht een reeks van steunpunten
op den weg daarheen, voegde het ten slotte
het Rijk in 't Midden Oosten in zijn wereld»
omvattende hegemonie in..
T
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Eerst door die positie in Indië was Engeland
bü machte een nog veel gtooter deel van Azië
te besturen: het bekleedde, door de controle op
de Chineesche douane, ook in het Oosten van
Azië een behcerschende plaats. Dank zü deze
Uitstraling zijner macht kon het het opkomende
Japan voor zich winnen eh de behoefte van dit
Rijk aan steun in den rug tegen den dreigenden
opmarsch der Russen zich ten nutte maken. Het
Britsche Rük, dat immers zooveel meer omvat
dan de landstreken, welke op de landkaart rood
gekleurd zljn. en ver buiten zün eigen territoir
zich deed gelden, zoodat er geen enkele de geheele wereld rakende beslissing kon vallen
zonder zijn goedkeuring; dit Rijk, dat ook al
moet het dan in hooge mate met de gevoelens
én doelstellingen der Ver. Staten rekening
houden, toch zooveel machtiger en invloedrijker
was. en dit ook bleef, ondanks de technische overmacht der jonge republiek; dit Rük
kan men het beste begrijpen, indien men zün
problemen van Indië uit in oogenschonw neemt
Londen en Nieuw Delhi waren als de twee
brandpunten eener ellips, waarbinnen het lot
van het Empire, het lot van Azië, het lot der
wereld bepaald werd. De groote Empirebuilders
hebben uit deze voorstelling geleefd,.door hun
kracht hier aan te wenden, werkend in
Engelands moeilijkste maar schoonste gebied,
maakten zij zich vertrouwd met de problematiek
van het Empire als geheel, niet uit theoretische
overwegingen, maar concreet reëel, gedragen
door de dagelljksche ervaring van den bestuur»
der ter plaatse. In de uitspraken van Curzon,
Kitchener en Cromer hooren wij het pathos van
een heerschappij, welke zich door haar innerïyke kracht en hoogheid gerechtvaardigd weet.

een vraag van economische macht alleen, noch
kon bet in zich zelf de rechtvaardiging van
zün bestaan vinden, veeleer stond het in de
oogen der na-oorlogsche generatie in dienst van
een hooger doel: de universeele ordening der
wereld. Het Engelsche volk ln zijn meerder»
beid, daarin gesteund door de in de blanke
Dominions gehuldigde ' opvattingen, geloofde
ernstig aan den diepen zin van den volkenbond
en aan zün hooge strekking: in tegenstelling
tot Frankrijk, voor hetwelk bet instituut van
<3eneve slechts een middel tot het waarborgen van zijn continentale hegemonie was, zag
Engeland in de beginselen dezer organisatie
bet begin eener geheel nieuwe wereldpolitiek.
Binnen deze orde had het Empire een unieke
taak; zün eigen doelstelling en die van den
volkenbond konden, zoo men bet goed doordacht, nimmer in botsing komen; veeleer zouden béide doeleinden door hun innerlijke
kracht en door de diepere eenheid elkander
steunen en versterken. Engelauds taak kon
slechts zijn die universeele ordening tegen alle
gevaren te beschermen,, haar aan te volken te
leeren en in een concreet voorbeeld hun voor
te leven, opdat derevolutie van links het
chaotisch bolsjewisme, en de gevaren van
rechts, de verouderde tendenties van expansie
en eigenmachtig beheer, beide bezworen zouden
worden, zoodat in een langzame nimmer tot
stilstand gebrachte ontwikkeling der rechtsbeginselen eindelijk de alomvattende orde, die
dan tevens den duurzamen vrede waarborgde,
gevestigd zou worden.

j

-
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Inderdaad, de tijd, waarin bet nog mogelijk
ware geweest over Azië's lot zonder deszelfs
medezeggenschap te beslissen, is voorby. Nog
tot voor kort heeft die gelegenheid bestaan:
een Duitsch-Engelsche regeling, waarbij het
vasteland van Europa eh een deel der Afri-

_

drie kelzerüken ten val en in plaats daarvan
een revolutionaire macht gekomen was. «henen
die vroegere tegenstelling te niet te doen. Het
Empire en zün Aziatische bezittingen was noch

.

>««»

Mat aa» deze» imperialen politici, die te
»**ham**«--*»dn vormden, te»
goede kwam, was niet zoozeer hetgeen zij zelf
op t oog badden, namelijk het blonden en
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" " niet
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Wü willen daarmee

»»»

In dezen gedachtegang was noch voor de
vroegere imperiale visie van mannen als Joseph
Chamberlain of Kitchener, noch voor de louter
economische opvattingen der .^l-itUe-Englanders" plaats. Er scheen een nieuw tijdperk te
rijn aangebroken, waarin het Empire zün uiteindelijke vorm gekregen had. Niet als ware
iets van het vroegere, geestelijk of materieel, te
loor gegaan. Maar veeleer zoo, dat dit alles in
de nieuwe ordening zijn hoogere taak en zün
volledige rechtvaardiging vond.
Maar.i.voor den Aziaat wilde dit alles
toch zeggen, dat zijn land en zijn werelddeel
middel tot een buiten hem liggend doel was
- geworden;' In de groote visie der Empirebuil- ders^wasüAzië in zich zelf van beteekenis geweest tja -men kan zich voorstellen, dat zoo
d«-»gedaohtengang dezer mannen verder was
uitgewerkt, niet Londen maar Nieuw Delhi het
middenpunt van het Rijk ware geworden; dat
anders gezegd, het diepere belang van Indië
en van alle daarom heen gegroepeerde landen,
dus. ook van het gebied van den Islam tot in
Egypte toe, de eigenlijke drijfkracht der Britsche politiek ware geworden.. De problemen in
Azië (met daaraan verbonden die in Afrika,
want zoo gezien .was het zwarte werelddeel een
aanvulling op het Indische Rük/men denke
slechts aan de emigratie van Hindoes naar de
koloniën in Afrika), deze problemen zouden, in
een zoodanig geordend Empire het geheel beheerscht hebben en zij zouden naar hun mériles. los van alle verdere overwegingen, behandeld zijn. De universeele strekking, die het'
Empire, althans in de voorstelling van hét
Engelsche volk, thans door den wereldoorlog en
zün gevolgen, gekregen had. maakte zulk een
ontwikkeling onmogelijk. Dat wil niet zeggen,
dal^de-^Brltsche politiek de vraagstukken van
Indië van ondergeschikte beteekenis achtte, of
ze indoctirinairen geest naderde. De oude traditie, die geleerd had de dingen in hun inner»
lijken, samenhang te behandelen en zich daarbij
door de ervaring van hei dagelüksch bestuur te
laten .leiden, werd gehandhaafd. Maar de
Rijkspolitiek in haar geheel
kreeg toch by dezen stand van zaken een ander
aanzien. Dit feit heeft de laatste jaren vóór den
huidigen oorlog beheerscht.

.

zeggen, dat men
in deze groep alles aanvaardde, wat te Berlijn
en te Tokio ontworpen werd. Hoe haar polltiek zich zou ontwikkeld hebben, kan niemand
weten, want zü kreeg nimmer de gelegenheid,
zich uit eigenkracht te ontplooien.Veeleer was
de imperiale gedachtengang van meet af aan
belast met de inmenging uit die andere sfeer
en moest zü mét alle middelen zich tegen de
ideeën van het volksfront en van de voorstan»
ders der volkenbondspolitiek buiten dat volksfront (conservatieven type Eden en ChurchiU)
te weer stellen. Daarbij kon zü niet op een
dieper doordacht beginsel teruggrijpen. Zoo
scheen zij- wel langen tijd in het voordeel te
zyn, maar dit vloeide, zooals gezegd, niet uit
haar imperiale maar uit baar vredespolitiek
voort Dit blljkt duidelijk, indien men let op
hetgeen zij eigenlijk nastreefde. Zoowel het aceoord met Japan in Azië als het aceoord met
de spil in Europa werd door de groote meerde»»
beid van bet Engelsche volk niet als een na»
strevenswaard doel erkend; in wezen stonden
de meesten reeds toen op het standpunt der
tegenstanders der imperiale doeleinden. Door
dezen stand van zaken kreeg de politiek van
Chamberleln en de zijnen nooit wezenlijk baar
kans; zij bleef een halfheid en kon zich tegen»
over de mogendheden, wier vriendschap zü
zocht maar natuurlijk slechts op een grond»
slag. die ook met de belangen van het Empire
in voldoende mate .rekening hield, nimmer
op de gewenschte wijze doen gelden. Het mislukken van de verzoeningspolitiek is
dus te wijten aan de halfheid, waartoe zü ge»
doemd was, juist als gevolg der gezindheid van
het Engelsche volk. dat de situatie niet begreep.
Zoo won op den duur de tegenstrooming aan
kracht en doorbrak alle door Chamberlalns
mannen opgeworpen dijken.

-*"
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Maar dit alles —en hier komen wü op een
zeer belangrijk punt
is slechts mogelük ge»
worden, doordat achter de oppositie tegen
Chamberlain de gezindheid der Amerikanen
stond. Want terwijl het Britsche Rük een
synthese is van een tweetal geschiedvormendé
krachten, van het machtig heerscherspatho^,

OVER DE WETENSCHAP
DER VINGERAFDRUKKEN
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hetwelk de «»pl«b«ildel, bezield^ e» van de
««onomisehe ontsluiting der wereld sinds de
!7e eeuw. kent het volk der Var. State» slecht,
het tweede beginsel. Aan de imperiale tradities
van het Empire staat het niet alleen vreemd
maar zelfs vijandig tegenover. Ook die Amerikanen, die voor Engeland sympathie koesteren,
en dat is een groot gedeelte van dit volk,
hebden toch niet de minste bewondering voor
het werk in Azië, als imperiale taak beschouwd. Bü de Ver. Staten is het economische
imperium zoowel in eigen rijk als in het Britsche Empire steeds de eenige overweging geweest Daaruit vl-xldeeenerzüds een tegenstelling voort; de twee imperia waren immers,
juist doordat zij van gelijke inwendige sociale
structuur waren, elkanders mededingers op de
wereldmarkt Anderzijds echter leidde dit tot
bet streven, de belangen der beide Rijken op
economischen grondslag te doen harmonieeren.
Maar de drijfveer by dit streven lag buiten de
economie: in den grond der zaak waren het
geestelijke krachten, die de twee naar elkander
dreven. Deze echter vertoonden geen verwant»
schap met bet beginsel, dat de Empirebuilders
droeg. 2y bingen veeleer samen met bet
streven naar universalisme, waaruit de
tegenstanders van Chamberlalns politiek
leefden.

* " " een bond tot
Er kwam op deze wijze
stand,
die berustte op een democratie in Amerikaanschen geest met de nieuwe sociale strekking
van de New Deal daarin opgenomen, en die
naar twee zijden front vormde: naar rechts als
afweer van de autoritaire beginselen en naar
links tegen bet communisme. Hoe deze tegen»
stelling tot links nooit op dezelfde wijze als
die tot rechts zich deed gevoelen, zoodat men
Immer de mogelijkheid van een aceoord met
dezen vleugel open hield, en boe op den duur
een soort modus vlvendi tus-scben de mannen
van 't volksfront en dit algemeen democratische
beginsel tot stand kwam, willen wü ditmaal
niet verder uitwerken. Voor het vraagstuk, dat
wü hier ter sprake brachten, beteekent dit alles
hét volgende. In den huidigen oorlog is niet de
imperiale denkwijze van de groep Chamber»
lam het drijvend element geweest maar hij is
ontstaan uit de vereeniging van allen, die uit
den . geest van het volksfront leefden, samen
met de democratie in den zin van Roosevelts

New Deal en met de conservatieven van het
type Churchill. Dit heeft tot praktisch gevolg,
dat Azië voor den krijg middel, niet doel is;
dat het Empire zijn bezittingen in dit wereld»
deel wel als van de grootste beteekenis blijft
achten, maar ze beschouwt als hulpbronnen
voor grondstoffen en als steunpunten voor de
vloot ingeval van een terugtocht uit Europa.
Ih den gedachtengang der Britsche en Amerikaansche staatslieden vormt Azië een onderdeel van een algemeene wereldorde; wel wlllen zü de Britsche macht daar in stand houden
en de Britsch-Amerikaansche economische
heerschappij in Oost-Azië. bevestigen, maar zü
zien dit alles als onderdeel eener wereldomvattende worsteling tusschen de beginselen der
democratie en de autoritaire orde. Het is juist,
wat Churchill zegt dat „the battle of the Atlantic" beslist over den uitslag van den krijg.
Maar dat het zoover gekomen is, is het gevolg
van het politiek inzicht van hem én zijn Amerikaansche vrienden, die het Duitsche aanbod
van 19 Juli 1940 om vrede te sluiten op den
grondslag eener pluriformiteit der imperia van
de hand wezen. Daarmede werd de .Aziatisch e strekking van het Empire voor eey^omvattende, universeele, in wezen Amerikaansche.
strekking prijsgegeven.
". '
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Aan identificatie niet te ontkomen

*

*
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EEN OP DE 640 MILLIARD

Twee stellingen maken den wetenschappelijken grondslag van de moderne daktyloskopie
uit:
,
♦*
1. de vingerafdrukken van een mensch blijven gedurende zijn gansche leven onver»
Zoolang het Empire onaantastbaar was. raaktegenstellingen
Engelsche
in de
anderd, en
politiek
ten dé
niet die eigenlijke grondslagen, en hadden zü
2. geen twee menschen op aarde hebben deslechts betrekking op de vraag, op welke
.zelfde figuur op den vingertop.
wüze de zelfstandige ontwikkeling der Rijksdeelen met behoud van den allen vereenigen' Eén van de grootste ' raadselachtigheden der
den band het best geschieden , kon. In 1926 daktyloskopie is voor den/buitenstaander wel
echter veranderde dit. Want toen kwamen van gelegen in de beslistheid, waarmede de weten»
twee züden gevaren voor het Empire op: in de schap deze laatste bewering uitspreekt. Het
lijkt op zijn minst lichtvaardig, voor vaststaand
Middellandsche Zee brachten eerst de Italiaansche stoot, daarna de Spaansche burgeroorlog te willen verklaren, dat de persoon wiens vinalle vraagstukken in het geding: in Oost» gerafdrukken overeenstemmen met die van een
Azië echter plaatste de Japansche opmarsch bepaald individu, dan óók ontwijfelbaar zeker
het Empire voor een zeer moeilijke beslissing: identiek is met dit. individu, met andere woorVan dien tijd af is de strijd om de Rijkspolitiek
den, dat alle menschen op aarde verschillende
in haar geheel niet meer tot rust gekomen. De vingerafdrukken zullen leveren. Zooiets lijkt
tegenstelling, welke voor den wereldoorlog oncontroleerbaar en dat Is het inderdaad ook.
zich had doen gelden, kwam thans In andere Toch geldt het hier een zeer gewichtige kwesvormen naar voren. De „Imperialisten" stonden tie, want hiermede staan of vallen waarde en
mogelijkheden van de daktyloskopie.
in de groote lijnen nog op het standpunt hunner voorgangers. Hun tegenstanders echter ba»
Hoe dan de beslistheid, waarmede de wetenschap deze grondstelling volhoudt te rechtseerden hun opvatting njet meer, zooals vroeger, op de beginselen der liberale economie; vaardigen? Allereerst dient, dit toegegeven te
hen dreef veeleer de hierboven geschetste worden: het directe bewijs, dat er op een bevisie eener wereldomvattende orde; voor La» paald oogenblik ter wereld geen twee menAzië is»binnen het geheel van hét Empire bour en de daarmee verbonden kleine groep schen met gelijke vingerafdrukken rondloopen.
van liberalen was het universeele ideaal zoo» is niet te leveren. Echter niet wijl de stelling
tweeërlei. Het is in de eerste plaats de bron
onjuist is. doch, wijl het daartoe vereischte
veel belangrijker dan de bijzondere moeilijkvan zün kracht het schier onuitputtelijk reservoir aan grondstoffen, het levert zelfs, zij het heden van het Empire, dat zij elke politiek, die ontzaglijk uitgebreide onderzoek onuitvoerbaar
ook in geringer mate, soldaten, het is ten slotte enkel, hiermede rekening hield, egoïstisch en ls Dit kan men evenwel rustig toegeven, daar
deze bekentenis de waarde van de stelling niet
de waarborg voor zijn vlootmacht wijkplaats kortzichtig noemde.
ook maar in het minst aantast.
in de ure der beproeving. Dank zü de Aria»
♦
Empire
tische rijkdommen kon het
Willen «wü vruchtdragend werk verrichten,
tot nu toe
De tegenstelling werd steeds dieper en stelde dan moeten wij ons uitgangspunt anders kie»
allen moeilükheden het hoofd bieden, was
het bü machte zich ln den wereldoorlog te op den duur alle andere vraagstukken In den zen. *M dienen de kwestie als volgt te beschouwen: Het beeld der papillalrlünen van
handhaven; behoefde het daarna de gevaren, schaduw. Het was de tijd, waarin op het vastedie uit de Sowjetunie. uit Japan, uit China land het volksfront de leus was van alle een vingertop is een zeer gecompliceerde fiIlnksch-georiënteerde partijen. De burgeroorguur. Een enorm groot aantal variaties zijn
dreigden niet te duchten. Dit alles beteekent
log
in
hierin
Spanje,
lang
gerekt
mogelük. Niet alleen, dat men ton bezoo
en
dat Aziatische Rük. Maar het rijst boven die
vol dramatimaterleele waarde uit en is voor den imperiaal sche gebeurtenissen, woelde alle hartstochten hoeve van de classificatie verschillende typen
los. Maar over de heele wereld woedde de van figuren onderscheidt, zooals bogen, tentdenkenden Engelschman een toevertrouwd bestrijd.
Op Spanje volgde in 1937 de ontwikke-' bogen, lussen, zakken, kringen, samengestelde
Onderpand
zit het
van de hoogere strekking
hleiby dus acht gevend op dat v-at
zljner heerschappij, een taak, door de kracht ling ih China, de strijd tusschen een met de figuren
communisten
verschillende
figuren gemeenzaam is
verzoend nationaal bewind en
der gebeurtenissen hem op de schouders gedoch
legd. Is de macht lh Azië niets meer dan de den Japanschen eisch tot ordening van Oost» binnen het kader dezer typen doen zich
Azië op grondslag eener samenwerking der nog tal van bijzondere détails voor in den vorm
waarborg voor Engcl-mds economische en marijken. Die strüd verkeerde nog slechts van een splitsing van een papillalrlljn op een
belde
ritieme overheerschlng. dan is *jÜ middel
In
eerste stadium, toen in Midden-Europa bepaalde plaats, onderbreking of ontstaan van
zün
tot een buiten haar liggend doel; zóó zagen
zwaartepunt
het
zulk een lijn. vorming van een takje, van een
vele Engelschen het in den tüd van Victoria.
verschoven werd en de Franhegemonie
sche
brug
In
tusschen twee lijnen enz. De variabiliteit
loop
den
van
jaar
het
Heeft zü echter Innerlijke waarde, dan is rij
1926
teekening
Ineenstortte
der
is praktisch onbegrensd en voor
tegenover
den
vereenlgdoel
in
een
zichzelf en moet zü by alle
de natuur bestaat er dus geen noodzaak zich
belangrijke beslissingen den doorslag geven: den politieker, aanval der beide mogend<
dat was het inzicht dat op het eind der 19e heden van de spil. Men moet zich die stijgende te herhalen.
waarop
spanning
terrein,
sinds
1936
voor
Het
geest
roepen,
den
wü hier gekomen zün is
om
eeuw doorbrak en door de „Imperialisten" aan
een bü uitstek wiskundig gebied, namelijk dat
bun volk geleerd werd. Sedert werd tot den te begrijpen, hoezeer dit alles op de gezindheld der volken var het Westen inwerkte. Hoe der kansrekening. Galton heeft niet gewereldoorlog toe de binnen- en buitenlandsche
meer tegenslagen het volksfront ondervond, schroomd dit terrein der waarschünlükheldspolitiek van het Empire door deze tegensteldes te sterker werd zijn greep op de openbare rekening te betreden, teneinde langs dezen weg
ling beheerscht. zy het ook; dat zü slechts
Tegenover deze hartstochtelijke wil een ahtwoord op de vraag te vinden. In zün
zelden in zoo scherpen vorm het volk tot be» meening.
tegenstander,
den
die, zoo scheen het slecht, „Fingerprints" : berekent hü, dat de kans op
wustzün kwam.
van de lankmoedigheid der *Brltsche en Franhet voorkomen van twee keer een volkomen
sche regeeringen profiteerde, weerstand te biegeluk papillairiynenboeld.
is aan één op
oorlog
Uet resultaat van dlen
en de verdere, den, was de koele berekening der Imperiale , de vier en zestig mllllard.geluk
En Wentwortb en
diep gaande gevolgen ln ds geheels wereld, nu ' staatslieden schier zonder wervende
Wilder, twee toonaangevende Amerikaanse*,,
kracht
■
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autoriteiten op het gebied der daktyloskopie
wijzen er dan nog op, dat de calculatie van
Galton de laagste is onder de door verschillende onderzoekers gemaakte berekeningen. Bepalen wü ons niet tot de gelijkheid van één
vingerafdruk, maar eischen wij de gelijkheid
van alle tien de vingers, dan wordt de kans op
overeenstemming zoo miniem klein, dat zü veilig aan nul gelijkgesteld kan worden en het
geoorloofd is in de praktijk van „absolute
zekerheid te spreken.
Galdino Ramos heeft in zün boek „Da Identificacao" becijferd, dat wanneer van slechts 29
karakteristieke punten in ieder der tien vingers
wordt uitgegaan en gerekend wordt met het
aantal der menschen dat de aarde bewoont
eerst na 4.660537 eeuwen de natuur, bij gebrek
aan keuze, gedwongen zou zün een reeds ge»
bruikt vingertoppatroon te tweeden male aan
te brengen. Vier en een half millioen eeuwen
lang zou de aarde om haar as kunnen draaien,
vier en een half millioen eeuwen lang zouden
menschengeslachten geboren kunnen worden,
opgroeien en sterven, voor.aleer de vindingrijkheid der natuur in het ontwerpen van nieuwe
variaties in de vingertoppatronen der menschen
uitgeput zou zün. Voorwaar, een indrukwekkend getal.
Identiek patroon nog nooit geconstateerd
Geheel in overeenstemming hiermede is ook
het feit, dat nog nooit een identiek patroon bü
twee verschillende individuen is geconstateerd.
Millioenen en millioenen afdrukken zijn door
de jaren heen verzameld, onderzocht en geclassificeerd en nooit mocht het gelukken twee volkomen gelijke beelden, van verschillende vingers afkomstig, te ontdekken. Zelfs in de gevallen van de nauwst denkbare lichamelijke
verwantschap namelijk die bü één-eiige tweelingen bleek identiteit der vingertopbeeiden uit-

.

gesloten.

De beslistheid, waarmede de daktyloskopie
de tweede grondstelling aanvaardt, is dus wel
verantwoord.
De andere grondstelling leert, dat bü leder
mensch van de wieg tot aan het graf de teekening der papillalrlünen op de vingertoppen
onveranderlijk bluft

Geen verandering door leeftijd
Sir William J. Herschel, kleinzoon -van den
beroemden Engelschen astronoom van dien
naam, in dienst van het Britsch-Indische gou»
vernement, had in de jaren tusschen 1858 en
187? in het district Hooghly het gebruik Ingevoerd van vingerafdrukken ter Identificatie

van pensioengerechtigden en later ook ter vast»
stelling van de Identiteit van inlandsche ge»
vangenen. Hy wilde zoodoende bedrog by de
uitbetaling der pensioenen en vergissingen van
de zijde van gevangenbewaarders voorkomen.
Op deze wüze kreeg hü de beschikking over
een groote verzameling afdrukken en de pree»
tijk bracht hem tot de overtuiging, dat deze afdrukken in den loop van een aantal jaren bü
een bepaald persoon niet veranderden. Babu
Ram Gatl Bannerjee trachtte ln de jaren na
1890 de personen op te sporen, die in den eer»
sten tüd na de invoering van dit systeem hun
vingerafdrukken gezet hadden. Voor zoover ze
' nog in leven waren en te vinden, werden ze
door Babu weer gedaktyloskopeerd en vergelijklng met de oude afdrukken bewees volkomen overeenstemming. "
Strenger werd bet beginsel g**t****tn-ile«»-d

Berenstraien, Wintergezicht te Amsterdam.
(Foto Vrusse)
schans, die in de I6e eeuw ter beveiliging van
de I-astage
hetgeen letterlijk beteekent
laad- en losplaats voor scheepslasten
werd
wyien de beer Scato Mblkenboer, die in aangelegd. Deze Qastage was gelegen buiten,
lebruarl te Oldenzaal is overleden, heeft aan de toenmalige stadswallen, meer in het bijzon»
het Rijksmuseum Twente te Enschedé een
der ten Oosten vah den Kloveniersburgwal.
schilderij van Berenstraten, hetwelk lang in Speciaal als gevolg van de herhaalde aanvallen
zyn bezit is geweest gelegateerd.
der ***elderschen . werd daar in 1518 een sterk
Het schilderij stelt «en wintergezicbt te steunpunt gebouwd. Dit bolwerk bestaat nog en
Amsterdam voor. van bet 's-Vravenb^lje op heet Montalbaentoren, aanvankelijk een ronde
den Montalbaentoren en de Oude Schans met vestingtoren. Omstreeks 1695 heeft Hendricle
haar vele trapgeveltjes en links in het verde Keyser er het bovenstuk op gezet en -werd
schiet den Zuiderkerktoren. De gracht is bede toren voorzien van uurwerk en klokken.
vroren en tal van schaatsenrijden bewegen
Het museum bezat tot heden geen werk van
zicb op bet üs. Een geliefd onderwerp van vele Berenstraten, «en reden te meer, waarom het
17e eeuwsche Nederlandsche s-ddlders. o.a. legaat zeer welkom is. Het schilderij, dat voluit
Salomon Ruysdael en de Avercamps van
geteekend is, .heeft een plaats gekregen in. d»
Kampen.
zaal van I7«-«euwsch« landschaps- en stadsDe naam Oude Schans herinnert aan de gezichten, waar het goed tot zün recht komt

Een schüderij van Berenstraten

-—

door Henry Faulds, die als geneesheer en zen»
deling in Japan werkzaam was, wlerlk aandacht
daar op het beeld der papillairlünen gevestigd
werd en die de vraag naar de onveranderlijk,
beid der vingertopfiguren aan een wetenschap»
pelijk onderzoek onderwierp.

—

HET TWINTIGSTE NIJLPAARD
IN ARTIS GEBOREN
De waarde van zoo'n beest
varieert van
2300

Van Heng» af aan
Op het oogenblik staat uit onderzoekingen
vast dat by een menschelijk embryo in de

tot

’

’

12.000

derde maand der zwangerschap de vingertoppen
In het oude nülpaardelibuis van Artis, een
nog geen papillairUjnen vertoonen. De aanleg
der vingertopfiguren vangt na de derde maand der primitiefste gebouwen van den tuin, waarin
aan en komt reeds in de vierde maand geheel niettemin toch niet minder dan 19 nijlpaardengereed. De teekening die dan is opgetreden, geboorten succesvol verliepen, zag Zondag jl.
blijft niet alleen tijdens den verderen duur van een twintigste, veel
baby het levenshet foetale leven ongewijzigd, doch' het patroon, licht.' Deze Hippopotamus-boreling is het vijfde
dat de vingertop van een zuigeling bis de ge» jong van de eveneens in Artis geboren Bibl,
boorte vertoont is In vorm volkomen' geluk zelf een dep veertien kinderen van het ver»
aan dat wat men bü dien mehscii Win' hoogen maarde nijlpaard Betsy, dat niet alleen wat aan»
ouderdom zal aantreffen. De figuur Hordt al» tal geboorten maar ook wat ouderdom betreft»
leen grooter, maar het patroon blijft onveren» een record haalde, want ze bereikte een leef»
tijd van 43 jaren, terwijl de hoogste nülpaar»
derd. In haar vollen Omvang beweert de stelling dus, datreeds vóór de geboorte, en wel van denouderdom tot nu toe ten name van een
de vierde maand, van het foetale leven af, wüfje stond, dat ruim 41 jaar in den Jardin
de loop der papillairUjnen voor het heele toedes Plantes te Parijs leefde.
komstige leven is vastgelegd en dat die loop
Gedurende de eerste levensweken mag moe»
zelfs na den dood nog ongewijzigd bluft beder Bibl nog weinig bezoek ontvangen. Er
staan, zoolang de huid maar niet in staat van ..moet.zooveel, mogelük. rust. heerschen in den
ontbinding verkeert Zélfs van watérlükeii. van kraamstal. Gelukkig rijn Bibi's humeur -"en
welker handen de huid zich als een handschoen temperament van dien aard, dat althans in de
laat aftrekken, zün
nog dikaldus Heindl
middaguren nu reeds een beperkt aantal be»
wyis bruikbare afdrukken te maken. Men heeft langstellenden in de zaal kan worden
toegelazelfs vingerafdrukken vervaardigd van oud» ten. Op gepasten afstand kan men daar dan
Egyptische mummies. Eaulds was de eerste die een en ander uit het intieme leven van
een
deze mogelijkheid onder het oog heeft gezien. nülpaardenmoeder met haar jong medemaken.
Bezit men dns In de vingertopflgnren een Binnen een half etmaal na de geboorte ging
persoonlijk kenmerk van een Individu, waarin bet tweetal al te water in het voorloopig nog
extra verwarmde bassin, waarna dan weer het
In den loop der jaren geen verandering komt zoogen op den stal plaats,
vond. De baby vertegelykertyd is bet een onultwischbaar stempel,
toont ln lichaamsvorm en kleur meer overeen»
dat niet blijvend te verwüderen, maat- ook niet komst met grootvader Cyrus dan met vader
Mtoto. die al een week.of wat voor de geboorte
"'_
te verwoesten is.
t..
werd afgezonderd en -tijdelijk van zün wijfje
Wanneer men de huid van de vingertoppen gescheiden moet leven. "
brandt en naderband de brandwond geneest,
Behalve Mtoto en Bibi met haar spruit heeft
dan vertoont de nieuwe huid precies hetzelfde Artis dan nog een tweede wijfje en voorloopig
patroon als de oude. Alle details komen weer
In het dikhuidigenhuis bij de olifanten en
terug. Twee onderzoekers. Locard en Witkowski neushoorns ondergebracht ook nog een jong
te Lyon. hebben zichzelf aan dit pijnlijk experimannetje, dat niet lang geleden ter bloedver»
ment meermalen onderworpen. Zy doopten hun versching aan den fokstam werd toegevoegd^,
vingertoppen in kokend water, in heete olie, of
Een kostbaar
dit vijftal nijlpaarden,
grepen een beet stuk metaal vast Daarna maar tevens eenbezit
waardevol toekomstpand in
namen zij dagelijks afdrukken van de verArtis' levende have. gezien het feit. dat het Gebrande vingertoppen. Ook dc inwerking van nootschap met rijn hippopotamus-stoeterij blijkscherpe stoffen, als zuren, logen, enz., kan de baar op den goeden weg is en een jong „ijlhuid wel tijdelijk aantasten, doch na verloop paard, al naar den leeftijd en naar de verhouvan tüd keert zü weer in den ouden toestand ding van vraag en aanbod, een waarde van
terug.
ruim f 2200 tot 12000 kan vertegenwoordigen.
Wordt dieper naar binnen de onderhuid beschadigd, dan groeit de wond dicht met een WIJZIGING VAN HET
AARDAPPELBEZLDIT.
weefsel zonder papiUairlünen en deze plaatseDe Staatscourant van 9 Mei bevat een wijzl»
lük lijnenlooze huid noemen wü litteeken. In ging van het Aardappelbesluit V.V-O. 1940.
den afdruk van den betrokken vinger vinden
Deze wijziging was noodzakelijk ten gevolge
wü van
een bü het ontwerpen van het Aardappel»
baar terug. Is zy blijvend, dan zal het lijnenverloop daar ter plaatse geen wyziging meer besluit VVO. 1940 ingeslopen onjuistheid.
BÜ de thans geldende redactie van artikel 7
ondergaan. Dat zy dus voor daktyloskoplsche van
dit besluit vallen op veengrond geteelde
identificatie geen belemmering behoeven te be- aardappelen onder die categorie van aard»
appelen, waarvoor het bepaalde in de artikelen
teekenen, is zonder meer duidelijk.
4, 5 en ' lom. de inleveringsplicht) niet geldt
indien zü in Juni 1940 door een teler van aardVerraders van misdadigers.
appelen niet op een grootere oppervlakte dan
Alle pogingen dus. die door misdadigers even10 are zün verbouwd.
tueel in bet werk zouden worden gesteld om de
De veenaardappelen
echter, evenals
verraderlijke vingertopfiguren te verwüderen. de zandaardappelen. behooren
in de groep van aardzijn
behalve dat zü meestal pijnlijk zün
appelen, ten aanzien waarvan de vorengetevens bü voorbaat tot mislukken gedoemd.
noemde bepalingen niet van toepassing zijn,
Wanneer zü hun vingertoppen in kokend water indien zü op een oppervlakte tot ten hoogste
doopen
zooals een keer moet zün voor20 are zün geteeld.
gekomen
zal het hun evenmin helpen als
In de categorie van 10 are moeten slechts da
.wanneer zü, door hun vingertoppen tegen een klei'Sardappeien worden opgenomen.
steenen muur glad te schuren, de paplllalrDeze scheiding
lijnen willen doen verdwijnen. Na verloop van veenaardappelen tusschen zandaardappelen en
«enerzijds en
tüd komt de fatale figuur toch weer te voor- anderzijds wordt ook in acht klei-aardappelen
genomen bij da
schün.
jaarlijksche inventarisatie ingevolge artikel 7a
Het is merkwaardige figuur Faulds geweest, van de Landbouw-Crisiswet 1933. waarvan in
die het eerste gewezen heeft op de beteekenis het gewijzigde
artikel melding wordt gemaakt.
vah de daktyloskopie voor de opsporing van
misdadigers. Herschel daarentegen had slechts
identificatie en legitimatie zonder meer op het OP ZOEK NAAR NIEUWEN VOLKSDRANK.
oog. In züh brief van 1880 aan het tijdschrift
De Duitsche bierbrouwers hadden in MUn„Nature" schreef Faulds: „Wanneer bloedige
vlngersporen of afdrukken op klei. glas enz. chen een bijeenkomst, waarin meegedeeld werd,
dat men op zoek is naar een nieuwen volksaanwezig zün. kunnen zij tot de wetenschappedrank, gezond, goedkoop, dorstlesschend. op
lijke vaststelling van den dader lelden. Ik heb
bier lijkend en iets bitter smakend, een zg.
reeds twee van dergelüke gevallen medegemaakt en kon zulke vingerafdrukken op
.^elchtbier". met een alcoholgehalte van
onder OH pet
nuttige wijze gebruiken. Met recht mag Wilton
in zün werk „Flngerprints" hem dan ook eeren
als den pionier van de criminalistische dakh-» classlflceeren en het in een formule uitdruk»
loskopie.
ken van afdrukken, en het opbergen In de ver»
Van deze erkentenis tot aan de uitgebreide zamelingen. In deze verzamelingen, In de groote
toepassing die zü op den huidigen dag vindt recherchebureaux, kan met behulp van deze
is een enorme stap en deze was slechts afhan» formules een bepaalde vingerafdruk, soms
met
kelük van de mogelükheid van een overzlehte» verwonderlijke snelheid, worden teruggevonden.
lijk systeem van classificatie en registratie der
Het resultaat van ons grasduinen op het terafdrukken.
rein der daktyloskopie moge
naast eenig
Henry. hoofdinspecteur van politie te Cal» inzicht in de grondslagen
—" zün de overtuiging,
eutta. later commissaris te Londen, ontwierp op dat deze, hoezeer ook daarvoor van groote be»
basis van Gallons onderscheidingen een systeem, teekenis, verre bulten het beperkte terrein der
dat als dat van Galton-Henry bekend staat criminalistiek uitgaat en de mogelükheid tot
Ook anderen, zooals Vucetlch. Klatt, ltóseher Identlfl-aUe ln den uitgebreidste» zin kan omenz. ontwierpen later van het systeem G.—H. vatten.
meer of minder afwijkende systemen voor hst
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VOOR SCHAKERS

PLAFOND BRIDGE

-plafond of Plafond Bridge is een *srans«-b
kaartspel waaruit misschien wel bet late»
Verzoeke alle brieven, enz. betrekking hebbende Contract Bridge
is ontstaan. Het is de eerste
op de» rubriek, te rieten «n den heer G. W. F.
variatie op Auction Bridge waarin geen trek»
Zitterste-m. l-ob«li«*»»n zo, *»^lavenbat»« (post ken. welker aantal niet gecontracteerd was»
-Loosduinen).
onder de lün werden genoteerd en dus ook
geen manche of robber behaald kon worden
Probleem «o. *i*-l».
tenzü die uitgeboden was. Dit Plafond Bridge
J. A. Hl. v. d. «Veerd.
ontstond in -frankrijk omstreeks 1822,
<BKakb*adet>.
Trekken, die gemaakt maar niet geboden
waren werden boven de lün genoteerd, en
het was de' gedachte van deze noteeringen,
welke steeds hooger boven de lün opklommen,
die waarschijnlijk tot den naam „plafond"
aanleiding gaven, plafond wordt nog steeds
algemeen in l*rankrijk gespeeld- de eerste
*?ransch-Amerikaansche plafond-wedztrüd werd
b, 1933 (Juli 10—12) te Parus gespeeld. Dit spel
verschilt van contract-Bridge in de volgende
bijzonderheden:
a. Plafond Keelt de ««.e tellingen van /tactionBridgm behouden: Holls^ltout 10. schoppen
«arte» Ruiten 7 e» Klaveren 6.

Wit: «gl. IleS. Nls. Pg3. p, a3. «5. b2 «n «3.
Zwart: Kd4. Ra' en hB. pi b3. d3en «4.
Mat in drie zetten.
Probleem «o. 2569.
H. Ahnes.
<4de NV. tornooi KJJ5.fi. 1939,.

Plafond Bridge is zéér populair in Frankrijk

*.

Oplossingen.

.*»

t*o. 2366. I. Holler. 1. TcS. enz.
«o. 2567. H. IHolnar en I. Bzoghy. 1, b3. enz.
Wij ontvingen de onderstaande partij, welke ge-

speeld werd in een wedstrijd van de schaakclub
Eindhoven met de vraag, of deze partij wellicht

beteekenis had voor de theorie van de e*eo-I»lera>
Ner speelwijze. Leteekenis heeft deze partij daarvoor in zooverre, dat de afwijking, welke Wit zich
niet als een verbetering schijnt te kunnen worden aangemerkt.
Heo-Ueraner variant.
Wit: 1.. Reynders.
Zwart: Ter Plegt.
1. d2—d4
67—<*5
2. c2c4
e?—e6
4. Pbl—e3
c?—
Hiermede kiest Zwart de Hall-Slavische verdedi-

«ing.

...

, .

:

..

4. Pgi— 13
PgS—
5. C2—e3
Wit moet in de gegeven stelling rekehing houden
met dc4: en om die reden wordt de tekstzet als de
beste beschouwd. Ruil op dl» levert niets op, daar
Zwart nog niet Pbd? gespeeld heeft en dientengevolge in de gelegenheid is eerst RcB te ontwikkelen.

Si

PbB—d?

Dr Zuwe teekent in zijn Theorie der schaakopeHingen bij dezen zet aan, dat volgens Bogoljoebot
Na 5
Pe4 Wit het beste spel verkrijgt met
6.
Pc3: (op 6.
cds: of eds: volgt 7. Pe4:
benevens 8. Pd2). 7. bc3:, eds: 8. lld3. Pd7. 9. Dc2,
10. o—o en spoedig c3—c4.
6. Rll—
05XC4
Met dezen zet gaat Zwart over tot de «teraner»
verdediging, welke haar. naam ontleent aan het in
1924 te Hierano gehouden tornooi, waar Rubinsteln
deze voortzetting voor het eerst' toepaste in zijn
partij met Qrünleld.
7. Rd3Xc4
b?—bs
B. Rc4—d3
Wel het beste. Na 8. Re2kost het zwart weinig
moeite gelijk spel te krijgen.
8.
a7—
Hier is ook wel dadelijk b 4gespeeld, de zgn.
»^eo-^leraner variant, maar de daarmede opgedane ondervinding is voor zwart niet zoo gunstig.
S. e3—e4
bs—
vit is naar de, meening van dr Luwe de beste
Vorm van de sleo»l6eraner variant. Volgens de
laatste ervaringen schijnt het, dat Zwart met 9
c 5goede kansen heeft om gelijk
b 4l.p.v. 9
spel te bereiken.
10. Pc3—a«
eS—es
Thans wordt de bedoeling van 9
b< duidelijk.
Zwart behoeft 10. es niet te vreezen, omdat hij
hierop zonder bezwaar 10
l*ds kan antwoorden
en het sterke veld dS blijft beheerschen.
11. d*xcs
lUBXC*.
«iet 11
Pes:. omdat wit na 12. Pcs:. Rcs: 13.
o—o goed staat. Indien wit na den tekstzet op cl
ruilt zou hlj in het nadeel komen.
Tot hier hebben beide spelers bekende paden be»
wandeld, doch nu wijkt wit al «n naar men uit
deze partij gewaar wordt, niet tot zijn voordeel. Wel
verovert hij bij het door hem uitgevoerd plan pion
b? maar ten koste van eigen steling.

.....

....

«teling na

11

RfBxc«.

en in mindere mate in België. Verder wordt bet
hier en daar in Duitschland in (het vroegere)
Oostenrijk nog gespeeld, maar nauwelijks elders.
Het is zéér waarschijnlijk dat het uiteindelijk
door Contract-Bridge zal worden verdreven,
zelfs in Frankrijk.
Het tijdschrift La Revue du Bridge behandelt nog steeds uitsluitend Plafond, omdat
het een „Fransche uitvinding" is (bü gebrek
aan beter excuus) maar Le Monde du
Bridge is uitgesproken pro Contract, terwijl
het tijdschrift Lr id g e neutraal is en beide
vormen van Bridge behandelt. La Revue du
Br id g e is bovendien sterk gekant tegen systemen of conventies en houdt vol. dat deze voor
goed Bridgespel niet noodzakelijk zün. Zü is
dus een voorvechter voor het typische commonsense.
De groote Fransche Bridgespeler Pierre
Bellanger heeft veel geschreven over het
common-sense begrip o.a. in zün Physiologie du
Bridge, en verder over Plafond Bridge in: Lége»
lisation du Bridge aux enchères et du Bridge»
plafond" en in: „De la maryue au Bridge»
plafond".

Net ligt voor de hand. dat in verband met de
hooge premies voor geboden en behaalde -lams
in Contract-bridge, ook hierbij meer slamconventies voor noodig waren en ook uitgedacht werden, daar verkeerde inlichtingen bü
het bieden vooral in deze gevallencatastrophaal
kunnen worden. In het kort is dus PlafondBridge te beschouwen als een tusschenvorm
tusschen Auction en Contract-Bridge.

District Friesland van de N.A.U.
opgericht
waterdag 13 April had te Leeuwarden op
initiatief van de heeren L. B. l*ppinga en B.
Lamberts, beiden te Leeuwarden, een bijeenkomst plaats teneinde den Frieschen Atbletiekbond te doen herleven, naar aanleiding van
welke bijeenkomst gisteren een vervolgver»
gaderlng werd gehouden. In de afgeloopen
twee weken had het gevormde bestuur, bestaande uit de heeren L. B. üppinga, Leeuwarden, voorzitter, B. Lamberts, Schrans bij Leeuwarden, secretaris. C. L. van Doorn. Leeuwarden, penningmeester, P. Modderman, Drachten
en U. Meuwland. oldeboorn. commissarissen,
zich nader in verbinding gesteld met de loederlandsche Athletiek Unie en den heer K. -*. J.
Lotsy met als resultaat, dat gisteravond het
district Friesland van de N.A.U. tot stand
kwam. Dertien vereenigingen uit verschillende
deelen der provincie Friesland traden definitief
als lid toe, waarnaast een tiental vereenigingen
de toezegging deed. binnen een week haar besluit tot al dan niet-toetreding kenbaar te nullen maken. Als leden der echhische commissie
werden gekozen de heeren P. Feenstra, Leeuwarden. L. Drost, Harlingen en P. van der
Baak. Leeuwarden.
Het bestuur deed vervolgens de mededeeling,
dat in ieder geval vast staat, dat midden Juni
op hst terrein van de L.V.V.-Friesland de ope»
ningswedstrüden zullen plaats hebben, terwül
de athletiékvereeniging Vitesse te Leeuwarden
het eerste deel der kampioenswedstrijden voor
haar rekening zal nemen.

Gedurende de Pinksterdagen op 1 en 2 Juni
zullen de Utrechtsche vereenigingen D.O.S. en

Velox gezamenlijk een tournooi organiseeren.
Behalve belde Utrechtsche clubs zullen deelnemen Ajax (Amsterdam) en D.H.O. (Delft).

*

een heel onaangenaam antwoord zijn. Het eenlge
was daarom g4, zooals wij hiervoor aangaven.
Vermoedelijk heeft wit bij het uitvoeren van de
rochade de nu volgende voortzetting op het oog gehad, maar daarbij zwarts Sisten let niet in zijn berekening opgenomen.
10. Re«Xds
DdSXdS
20. Pa4—bs?
Met 20. Rf4 had wit nog een geringe hoop op be»
houd kunnen koesteren. Na den tekstlet i« het wel»
12. vdl—cl.

In de partij

Vldmar Uit het tornooi te «ottlngham 1936. welke dr «uwe in zijn theorieboek
volgt geschiedde 12. o—o, Rb7 13. Ve2. Re7l 14. Tdl.
Da 5 IS. b 2. o—o en zwart staat bevredigend.
12.
llcH—e?
12. et—«s
PfS-dS
Rel*—b?
14. Rd3xh?
15. Rh7—e4
TaB-c8
10. vc2-^2
Ddll-«5
17. b2—b3
Zwart wil pion el op de korrel nemen, maar de
tekstzet lijkt wel wat voorbarig. Het komt ons «1»
thans voor, dat wit zonder bezwaar het kosteel met
«4 kan verdrijven.

....

13. 0—0?
Vit heelt de rochade te lang uitgesteld en than»
deze niet op haar plaat».
ffOp
18. Rb2 ter bescherming van pion el*, zou Ptt

DEIHTSINE STUDENTEN
STEKKER DAN H.O.C

Een hockeywedstrijd van verknoeide
kaneen

dra afgeloopen.

20
21. «2Xf3

PeüxNf

Das—

Wit geeft 't op.

DERDE RONDE SCHAAKACHTKAMP
AVANII.
In het clublokaal van de Schaakvereeniglng

G.E.B. werd de derde ronde gespeeld van den
achtkamp, welke door de Haagsche Schaakclub
Avant! wordt georganiseerd.
De uitslagen luiden: J. N. Oost Uevense—J.
V. Spiering 1-0, J. N. Roest— J. It. P. Sloos
%—Mi, A. Brand—l.. P. v. Hoogdalem I—o,
V?ünand J. v. d. I/eeden—D. Gouweloos jr I—o.
De vierde ronde wordt as. Dinsdagavond ge»
speeld in bet clublokaal van AvanÜ, Srins»gracht 4.

OCHTENDBLAD C

BEURS VAN NIEUW YORK Anerikaansche grondstoffenmarkt in afwachting
Verhandelde fondsen
572
346
90
126

Gestegen

Gedaald

Onveranderd

bemiddelde «lotkoer»«n
29 April
30 April
-1 Mei
-2 Mei
-3 Mei
-5 Mei
-6 Mei
7 Mei
8 Mei
9 Mer
10 Mei

....
........
....
....
....
....
....
....
....
.:..

Air Reduction
Alleghany Ludlum
Allied Chemical
American Bemberg
American Can
Amer. Car. and *?.
American Enka
Amer. Radiator
Am. Rolling Milis
Am. Sm. and Ref.
Am. Sugar Ref.
Am. Tel. and Tel
Am. Tobacco b
Am. Waterworks
Anaconda Copper
Atchison Topeka
Baldwin Loc
.'
Balt and Ohio
Bendix Av. Corp
% pet B. Stadt Eik '51
Bethlehem Steel
Boeying Aviation
Braz. Traction
Canadian Pacific
Celotex
Cerro de Pasco
Comm. lnv. Trust

->,»-

-«-

»-

-»-

->--

—^-

—■.—
—^-

...

V.X.

29%
22%

39%
21%
148%

13%

..:

13%
79—
26—
46—
6
13%

78—

26%

4g—

6

14%
39%
ig_
,50%
'
66%
4%
25%
29%
13%

33%

18—

149%
66—

4%

24%
29%

13%

—

3%

34%

34%

15% l

15% 1
69%
12%
3%

71—
14—

4%
3%

4%

8_

9—

—

29

29%

48%

. ,.
....

37%

29%
46%

.

36%
%

58%

56%
4%

4%
60--

2%
29—
36—

60—
18%
21%
8%
8%
11—
20%
15% 1
66—
140—
124%
2%
29—
36—

10—

28%
10%

3—
3%

3—

18%
21%
8%
8%

—-—
20%
15%

67%

141—
125—

Financieel

..........

Goodyear

10 Mei
149—

J.l.

.

Vereenizde Staten

-"-

115-30 28.33 17-94
115.72 28.51 17-80
11555 28.68 17435
115-34 28.73 17.6?
117.13 29.22 17.7?
11627 29M 17.51
116.34 2849 17.42
116.46 29.01 17.31
117-54 2931 17.41

..

belastingen

——
——

116.73 28.76 18.15
11554 TAM 17.90

"» Oow Jonea

—

en

In verband met prijsbeperkingen

«ndust».» llpW.-> «.Ulsl-e-te.-' OM

Ches.Case.
and Ohio
Chic. Rock Island
Chrysler
Cit. Serv. gew. Aand
Cities Serv. pref. A
Dinsdagavond a.s. spelen de twee voetbalEdison
keurelftallen van de Sport en Ontspannings- , Cons.
Continental
Oil
vereeniging der Ned. Veehouderij-Centrale Vita
Curtiss Wright
Nuova in het V.U.C.-stadion tegen elkaar.
7 pet Dawes
Na afloop wordt een elftal geformeerd, dat Delaware Hudson
Zaterdagmiddag 24 Mei in Leiden den strijd Detroit Edison *.
tegen A.S.C. zal aanbinden.
6 pet Ddßtb.KrdHnt.'6o
Oougiass Aireraft
Dupont de Nem.
Eastman Kodak
Bonds
Nieuws Electr.
Gen. Electric
General Food
Gen. Motors
Glen Martin
Minsten
Greyhound

Netto
in de

9 Mei
654 .
**35
21?
182

10 Mei

Aantal

Hudson Motors
Illinols Central
Int. Harvester
Int. Merc. Marine
Int. Nickel
In er Paper.
Int. Tel. and Tel

39%
28%

38%

17%

17%

6V4

44%
0%
25%

Vooral de spoorwegen profiteerden
van de verbetering
, si, pet Young

14%

44%
6%
24%
13%.,
2%

;

2%
8%.

*B%'

De National City Bank of New Vork heeft in ! Kans. C. S. Rw. pref.
5434
Kans. City S. Rw.gw
haar maandoverzicht voor April een ver19%
19%
gelijkend overzicht van de winsten van een Kennecott Copp
34—
34%
Mactruck
25%
26%
groot aantal Amerikaansche maatschappijen
Montgomery W
32—
32—
over 1940 en 1939 opgenomen.
tiational Biscuit
15%
15%
In totaal heeft men de resultaten van 2590 National City Bank
25%
25%
Nat. Distillers
;
maatschappijen tezamen genomen. De gezamen18%
18%
ntr\/m
lijke netto winst dezer maatschappijen is Met
13*&
ewi"Y;
13%
46—1 46--1
19 pet van $ 3.565.000.000 in 1939 tot $ 4.253.000.0Ö0 « pel Nordd. Lid. 194?
jNorf. and W.
194—!
194—
in 1910 toegenomen. De onderhavige 2590 maat- l>North.
Am.
i 12%
13%
schappijen hebben tezamen oen Kapitaal, dat North. Am. Av.
Com
12—
11%
ongeveer 40 pet van het totale kapitaal van alle North Pacific
7%
7%
maatschappijen in de Ver. Staten, welker aantal ; Packard Motor
2%
2%
op 471.000 aangenomen wordt, uitmaakt.
Paramount Piet
11%
n%
Pens. Railroad
Op grond van de resultaten dezer samenstel24%
24%
Proctor
and
G
50%
50%
ling en van de afwijkingen, die deze voor de
6. pet Pruiss. Staatsl. '52....
16—1
16—1
verschillende takken van industrie te zien geeft, Publ.
S. of N.-J.
22—
22%
komt de National City Bank tot de volgende Pnllmann
25%
24%
conclusies t^a.v. de ontwikkelingstendenzen Pure 01l
9%
9%
van het Amerikaansche bedrijfsleven in 1940 Radio Corp
3%
3%
Reading
in vergelijking met 1939.
15—
15—
Steel
18%
17%
le. Een algemeene sterke toeneming van de Republic
Reynolds Tob. b.
29—
29—
bedrijvigheid en van de uitbetaalde loonen. 6 pet R.W.1.W.m.0p.53
23—1
23—1
2e. Een sterke stijging van de netto winsten Sears Roebuck
59%
79
Shell Union
en van de belastingen.
14%
14%
6% pet Siemens 1951........
78—1
78—1.
3e. Groote afwijkingen in de netto winsten der Socony Vacuüm
9%
9%
afzonderlijke takken van industrie, na beSouth. Pacific
12%
12%
taling van de vennootschapsbelasting.
South. Railway
>.
13%
13%
32%
32%
4e. Een bijzonder sterke verbetering van de Sperry
6 pet Stadt Wien 1925
12%
12%
financieele resultaten der spoorwegen.
Standard Brands
5%
5%
Terwül de winsttoeneming, der gezamenlijke Stand. Oil of N.-J
36%
36%
2590 maatschappijen 19 pet bedroeg, nam de Tennessee
7%
7%'
34%
winst der verkeersondernemingen in 1940 met Texas Gulf
34%
Tldewater
10%
10—
niet minder dan 91 pet toe. In deze winsttoeTw. C. Fox film
5%
5%
neming deelden alle takken van het verkeersUn. Carb. a Carb
65%
66%
wezen, doch in het bijzonder de spoorwegen*. Union Pacific
81%
80%
De netto winsten van 136 sporen klasse 1 nam
United Aireraft
39—
38%
toe van $ 94.700.000 in 193» tot $ 191.000.000 in United Corp.
%
%
1040. Ofschoon de netto winst dus ruimschoots United Fruit
".
82—
61—
22%
22—
was verdubbeld, behaalden de sporen in het U.S. Ind. Alcohol
U.S. Rubber
23%
22%
afgeloopen jaar nog slechts eeri rendement van
U.S. Steel
54%
53%
1.5 pet op het geïnvesteerde kapitaal. "
U.S. Steel pref.
118%
118%
Zelfs wanneer de ontwikkeling voor de spoor6 pet V.stli.s.A. 0.0. '51
25-. 1
wegen zich gunstig zou blijven ontwikkelen, Wabash Railway pr.
%
%
zou het nog geruimen tyd doren vooraleer de Western Union
20%
21%
spoorwegen onderhevig zouden worden aan do Westh. Electric
87%
89%
Wilson and Co
4%
4%
„excess profit tax". Daaruit is OH. te verklaren, Woolworth
,
27%
2?—
dat het koersverloop der spoorwegaandeelen Wright Aero
89—
87—
aan de Nieuw Yorksche beurs den laatsten tijd
Omzet
400.000
380.000
min of meer los heeft gestaan van het algemeene verloop.
Wisselkoersen
In hoe ongelijke mate de Amerikaansche
maatschappijen door de hoogere vennootschaps10 Mei
9 Mei
,
Londen cable transt..!!
belasting en de belasting op surpluswinsten
I
403*4
4.03%
Berl. cable p. 100RM i
40.05 I
40.05
worden getroffen, blijkt uit de cijfers betrefParfis »""■.»
i
2.29
231 I
fende 163 maatschappüen, die alle in het afgeZwitserland
23.22 ?
23.21
loopen jaar meer dan $ 1000.000 aan vennoot*
Madrid
9.25 I
935
schapsbelasting betaalden. Deze 165 maat»
«chappijen behaalden in het afgeloopen jaar tezamen een netto 'winst van $ 2.763.000.0000 voor
aftrek van belastingen. Dit beteekende een toeI 10 Mcl |. (J-Mei
neming van $ 883.0000.0000 ten opzichte van 1939.
"??i I
118*4
De door deze maatschappüen ie betalen vende
6** 1
-15% 1
llfl%
2„
nootschapsbelasting en belasting op surplus«als 2 Mix. Western
89— I
87%
winsten bedroeg ln het afgeloopen jaar 5 944 Koffie 1110 no 7 loco >
7—
714
.Santos No. 4 loco
mill of $ 576.000,000 meer dan in 1939. Dit be10%
10%
Mcl
9.89 n 9.76
teekent dus, dat de verhoogde belasting 85 pet
Katoen (O. In A pi.)
van de winststijging opeischlen.
Ontv. in Oulfhaven»
10.000
11.000
Ontv. in Pae. haven
4.000

*-&

.

D.O.S. Velox tornooi

—

ZONDAG 11 MEI 1941

Deze, voor de promotie naar de eerste klasse,
zoo belangrijke wedstrijd, had gistermiddag op
een der velden van Klein Zwitserland plaats.
De belangstelling was voor hockey zeer groot.
Of de talrijke bezoekers voldaan huis toe
gegaan zün. betwijfelen we sterk. Wel werd aan
beide rijden snel gespeeld, doch er viel bü de
aanvallen weinig verband te bespeuren. Van
de Delftenaren was de verdediging het sterkste
deel van het team. De aanval van HO had
dan ook vrüwel niets in te brengen. Bovendien
bezondigde Henny zich zoo talrijke malen aan
buitenspel, dat dit.voor zljn nevenspelers was
om wanhopig van te worden.
Bü de studs was de spil De Graaff het groote
struikelblok. I^roux. die steeds door hem werd
beschaduwd, had vrüwel niets in te brengen.
De verdediging van dé Hagenaars was af en
b. Voor geboden «lom, in plo/ond-bridge
toe
zeer onzeker. We maken een uitzondering
peen
«oorden
«Illm-premies verleend. Wel worde» voor «c» gemaakt Klein Stam «X» voor aanvoerder v. Weel en doelman Wins.
De Delftsche Studenten kregen verreweg de
punten e» voor een gemaakt Groot
->*«»»
100 punten extra toegekend (dus cl» o/ niet meeste kansen, doch in den slagcirkel was het
geregeld mis en de midvoor v. Reesema vergeboden).
knoeide
tot tweemaal toe een opgelegde kans.
c. In Plc/oNd-brldge bestaat geen kwetsbare
ploegen
Beide
waren geheel compleet.
zone. De straffen
verloren contracten in
Direct ontwikkelde zich een snel. doch
blijven
de eerste o/ tweede manche
dezenuwachtig spel. met H.O.C, iets meer in den
«el/de.
aanval. Postma zoowel als Werker bleken, voor
d. Elite behaalde extra-sla»; scoort 50 punten
de blauw-witten. niet te passeeren. zoodat Breen
boven de lijn, en elke downslag telt 100 pnt. er vrüwel niet aan te pas behoefde te komen.
ongedouoleerd, ZOO pnt. gedoubleerd en 400
Een snelle aanval van de ..Studs" over den
pnt. geredoubleerd.
linkervleugel, bracht de HO.C.-verdediging in
e. Honneurs tellen als volgt: 100 pnt voor 4 honmoeilükheden. doch doelman Wins wist door
neurs in «en hand, 150 pnt. voor 4 honneurs tijdig uitloopen het gevaar te keeren.
in de «en» en de S»o*« honneur in d» andere
Delft bleef sterker, doch enkele aanvallen
gingen door buitenspel verloren.
hand, 200 pnt voor 5 honneurs ln één hand.
HOC. kreeg kort voor rust nog een strafBU «ans-atout geven 4 «en in één hand 200
punten voor den bezitter daarvan.
corner te nemen, welke ongebruikt bleef. Met
f. Een bonus van 50 pnt. wordt verkregen di* een bril brak de rust aan.
De tweede helft bracht vrijwel een beeld
het winnen van eenig contract C.keeping convan het eerste gedeelte. Alleen de ..Studs" kretract"* óók wanneer hiermede c/een manche
wordt behaald. Dj) het behalen van de eerste gen minder kansen om te scoren dan voor rust.
wat echter niet wegnam, dat de Delftenaren
manche wordt een premie toegekend van 100
enkele minuten voor de laatste fluit een goed
pnt «n bft het winnen van den robber.- 400
doelpunt maakten door Reesema. die handig
pnt. Indien een robber niet *- uitgespeeld ontgebruik maakte van een voorzet van
reed,
dekeen,
die
vangt
een manche won lil»
Reus.
Aan dit doelpunt had Kuyper schuld door
punten extra boven de belooning ven 100
pnt., die hem wegen» het behalen van die niet tijdig in te grijpen.
manche werd toegekend.

Wit: Kd7. 1,d2. Tas «n h4. Hal. en hl. Pb 2en e 2.
p» d5en 12.
Zwart: Kes, Dc3, Tc4 en h2. Ra«. Pbl» en
pi b?.
«8 en h6.
«at in twee zetten.
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Amerikaansche Goederenmarkt
N^l-W-VORX

3'"»"^ ll*"''^.'." >
2?*- R-S°

. ,>

KOERSEN NEDERLANDSCH

CLEARINGINSTITUUT
Koersen voor stortingen op 12 Mei 1941 tegen
verplichtingen, luidende in: Belga's 30.1432.
Zwitsersche francs 43.56, Pransche francs 3.768,
Lires 9,87, Deensche kronen 36.37. Noorsche
kronen 4232, Zweedsche kronen 4433. Tsjechische kronen (oude schulden) 6.42, Dinar (oude
schulden) 3.43, Diner (nieuwe schulden) 4.23,

Uitv. naar Or.-Britt.
Uitvoer n. Continent
Naar Japan en China
15/16 Ltaple 10c0....
Mcl
. N.-Orleans 15/1« Si
Mei ■..»"....

——

———— —

2300

12.63
*

1

Meel Springclear.... j
*»" i
Mldc.r.e.36 Baumep.v,

l!l?^ l'«nl»^ni«'«

.

,,

1239
12.28

12.49-50

l

5.15-25 !

,

1.12*4-2.20 I
032*4
Oost-Texas ruwe.... 132*4-1.10 I
Turksche ponden 1.45*/», Lewa 2.30, Pengoe
O-2" I
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Zooals bekend is dezer dagen de Engelsche
rubbermarkt onder staatscontrole geplaatst. De
Vereenigde Staten, die sedert tientallen jaren
gekant rijn tegen het Engelsche rubbermono»
polie, beheerschen de vraag op de rubbermark.l
Zoolang er afzetmoeilükheden waren konden
de Vereenigde Staten van hun zeer sterke po»
sitie als grootste rubberverbruiker steeds gebruik maken om gunstige lnkoOpvoorwaarden
te bedingen. Thans staan de zaken er evenwel
anders voor. zoo meldt Europapress uit Nieuw
Vork. in verband met de tonnagezorgen en het
gevaar van verwikkelingen in het Verre Oosten, waardoor de ongehinderde aanvoer van
de Vereenigde Staten uit de productielanden
gevaar zou kunnen loopen. Deze feiten hebben
ertoe geleid, dat tezamen met bet recordverbruik van de USA in de laatste weken aanzienlijke prijsstijgingen np . de rubbermarkt voorkwamen, waarop Londen heeft geantwoord met
een verscherpte controle.
Volgens de tot nu toe gepubliceerde gegevens zouden de Vereenigde Staten in
het eerste kwartaal van het loopende
jaar 192.000 ton rubber hebben verwerkt
tegen 155.000 ton in denzelfden tüd van
het vorige jaar. Wanneer het ondanks deze
verbruiksstijging van 25 pet mogelijk is.
de rubbervoorraden met 25.000.t0n tot in
totaal 374.000 ton te verhoogen. dan blijkt
wel duidelijk, dat de Vereenigde Staten
alles in het werk stellen om hun voor»
raadwenschen te bevredigen.
Het is opvallend, dat de Amerikaansche rubbervoorraden in Maart 1940 nog slechts 142000 ton
bedroegen. De voorraadpositie van de USA
heeft zich dus aanzienlijk verbeterd en het is
dan ook om deze reden niet te verwachten, dat
het met de Amerikaansche plannen ten aanzien
van plantages in Zuid-Amerika en Afrika en
de productie vah synthetische rubber op groote
schaal, zoon vaart zal loopen.
llopervoorzlenlne ongunstiger.
Minder gunstig staat echter de Amerikaan»
sche kopervoorziening er voor. Het verbruik is
in Maart van 15.000 ton tot 13.000 in vergelijking met de voorafgaande maand gestegen.
Daarentegen kon de productie ondanks alle inspanning slechts van 93.50 tot 95.320 ton in
Maart worden opgevoerd. Het was noodig. de
voorraden aan te spreken. Volgens de huidige
door de Metals lleserve Company aangelegde
schattingen zou alleen al in April niet minder
dan 56.000 ton koper van de voorraden zijn afgenomen, welke ten deele stammen uit aankoop in Zuid Amerika en ten deele ook afkomstig rijn van partijen, die in Amerikaansche
havens in entrepot lagen opgeslagen en ora ver»
schillende redenen nlet konden worden ver! scheept. Tot nu toe is de herhaaldelijk .aangekondigde vaststelling van een maximumprijs
voldoende geweest om de stijgende tendens van
den koperprijs op de Amerikaansche markt te
matigen. Het 1?evenwel de vraag, of zonder ingrijpen van den staat de gewenschte daling van
i den koperprijs tot 12 cents per lb daadwerkelijk
- kan worden bereikt. De eerstvolgende dagen
en weken zullen de beslissing brengen of de
koperprijs op de markt der Vereenigde Staten
vrijwillig of door ingrijpen van den commissaris voor de prijzen. Henderson, kan worden
verlaagd.

-NnprUzen vertoonen licht stijgende
tendens.
Ook de tin prijzen vertoonen om dezelfde
reden als de rubber-prijs een licht stijgende tendens en bedroegen op de Nieuw Yorksche beurs
52,50 cents per lb. In Amerika loopt men met
het plan rond, den omslag direct aan.de West»
kust te doen plaats vinden, teneinde.heh lange
vervoer door het Panama-Kanaal te vermijden.
Deze verlegging van den tinuitvoer Hou pas
plaats kunnen vinden na grondige voorbereidingen. Het is opvallend, dat de Vereenigde
Staten als belangrijkste tinverbruiker zich ge»
heel instellen op invoer uit het Verre
zoodat de belangstelling voor llolivlaansch erts.
waarbij de Vereen. Staten een zeer actieven
concurrent gevonden hebben in Japan, wel niet
in die mate zal bestaan als van sommige Amerikaansche rijde wordt beweerd.
Productie van zink opgevoerd.
Met een bescheiden succes zün de Vereenigde Staten erin geslaagd, hun zinkproductie
op te voeren. In totaal bedroeg de binnenlandsche productie in het eerste kwartaal 1941
179.000 ton, hetgeen 10.000 ton meer is dan in
denzelfden tüd van het vorige jaar. Door een
omvangrijke verbruiksleiding, die ook niet voor
drastische beperkingen terugschrikt
bv. alleen al de Amerikaansche automobielindustrie
moet jaarlijks 10.000 ton zink besparen
kon
worden bereikt, dat de behoefte van de wapenindustrie kon worden bevredigd, zonder dat de
voorraden behoefden te worden aangesproken.
Deze voorraden zün evenwel zoo schaarscb geworden, dat zü- geen voldoende reserve meer
vormen. Tot nu toe werden slechts maximumprijzen voor zinkschroot ingevoerd, dle liggen
tusschen 4.25 en 6,75 cent per lb. Op een algemeene prijsregeling kan evenwel in de toe»
komst worden gerekend.
Het gunstigst ls nog.de 100 dvoorzlening van
de Vereenigde Staten, die door een sterk ge»
stegen eigen productie kon worden verzekerd.
De onveranderde maximumprijs van 3,**5 cents
per lb. verzekert ook de rentabiliteit van dle
münen, die ten deele tientallen jaren lang als
gevolg van de latente overproductie in vree»
gere jaren moesten worden stilgelegd.
Ook de ' bauxietproductle van de Ver»,
eenigde Staten bevindt rich in stijgende lün
volgens een verklaring van het Bureau of
Mines. Indien noodig zou de binnenlandsche
productie binnen 2 en 6 maanden tot resp. het
3- en 5-voudige kunnen worden opgevoerd,
waartoe echter invoering van een continu»
systeem noodzakelijk zou zün. Ongeveer 50 pet
van het bauxietvetbrulk kon in 1940 uit da
eigen productie worden verkregen, die op
438.000 ton wordt berekend. De voornaamste
bauxiet-leverancier van de 17.5.A. was tot nu
toe Nederlandsch Guyana.
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Wallstreet meidt:

EEN VASTE BEURS
met hoogere koersen
De markt is „oversold"
Op den laatsten dag der week was de stem»
de Nieuw Yorksche effectenbeurs vaster. Bü opening was betSkoersbeeld verijdeld
en bleven de omzetten van beperkten omvang,
doch later nam de vraag toe. Staalwaarden.
automobielfondsen, luchtvaartaandeelen. koperfondsen en spoorwegwaarden noteerden tot
ongeveer een punt hooger. Carbide and
Carbon. Eastman Kodak en Cbry*s>
ler Corp. zelfs omstreeks twee punten. Men
is van meening. dat de markt oversold is.
Staalwaarden profiteerden van de stijging van
't percentage der bedrijvigheid in de industrie.
Voor het gebied van Youngstown werd het voor
de komende week op 97 procent der capaciteit
geraamd en voor de omgeving van Hittsburgb
op 99-5 procent In de noteeringen van kop»»
waarden kwam het stijgende koperverbruik tot
uitdrukking.
Voor automobielwaarden bestond belangstelling. daar het nauwelijks mogelük is de pro»
ductie gelijken tred te doen houden met de
' vraag.
Nu en dan ontstond neiging tot liquidaties over te gaan. doch het aangeboden mate»
riaal kon vlot worden geplaatst. De beurs sloot
vast op de hoogste koersen van den dag.
ming op

De Goederenmarkten
Op, de termijnmarkten was de
Granen.
prijsontwikkeling verdeeld. Er heerschte een
vrü groote nervositeit
Tarwe leed onder verkoopen door den be»
roepshandel, daar het öfficieele rapport aan»
gaande de bebouwde oppervlakten een ongunstigen indruk maakte. Later traden Oostelijke
huizen als kooper op en ontleende de markt
steun aan de vastere stemming der Nieuw
Yorksche effectenbeurs en der overige goede»
renmarkten.
d? termijnmarkt is de vraag der
'-> 5. Op toegenomen,
verschepers
daarentegen is het
aanbod minder geworden. Ook op de termijn»
markten voor rogge en haver was het
prüsverloop verdeeld.
Op de termijnmarkt bleef de
Reuzel.
handel tamelijk klein. Men verwachtte evenwel verdere aankoopen der regeering.
Op de termijnmarkt was de
Katoen.
ondertoon bepaald vast waarbij de noteeringen
een nieuw hoogtepunt bereikten. De handel
werd van" levendigen aard, daar behalve 'de
industrie ook speculanten aankoopen verricht»
ten. De kans. dat hoogere beleeningsnormen
zullen worden vastgesteld is grooter geworden.
Tijdelijk oefenden liquidaties door locohuizen
druk uit op de noteeringen, terwijl tevens
winstnemingen voorkwamen. Tegen slot werd
: het prijsverloop evenwel weder bepaald door
aankoopen van plaatselijke firma's en door
dekkingen.
Op de termijnmarkt konden
Koffie..
aankoopen door den handel en voor Braziliaan»
sche rekening worden waargenomen. De vaste
stemming heeft aanleiding gegeven, dat leven»
diger aankoopen op de loeomarkt werden verricht
Op de termünmarkt kwamen
Suiker.
aankoopen door handel en speculanten voor,
waarbij het aanbod gering bleef. In oud contract gingen commisslonnairs tot aankoopen
over. De vraag naar het locoproduct is levendiger geworden, zoodat het van liquidaties at»
komstige* materiaal vlot kon worden geplaatst
De termünmarkten . voor koffie en suiker
blijven gedurende de maanden Juni. Juli,
Augustus en September des Zaterdags ge»
sloten.
Nogstberichten
Het Dominion Bureau of StaUstic heeft bet
volgende oogstbericht gepubliceerd:
Geheel Canada te bebouwen oppervlakte in
1941: zomertarwe ° 21.000.000 acres, haver
13-300.000 acres, gerst 5.400.000 acres, zomer»
rogge 270.000 acres, lijnzaad 560.000 acres.
Prairieprovincies: 'zomertarwe
Menitoba
2.600.000 acres, idem Saskatchewan 11.500.000
acres, idem Alberta 6-500.000 acres, idem totaal
20.900.000 acres.
Tot 1 Mei werd uitgezaaid van de zomer»
tarwe: Manltoba 18 procent Saskatchewan 14
procent Alberta 34 procent
Stand op 1 Mei <wintertarwe): rogge 93
—>

—
—

—

—

procent

Naar den stand van eind April wordt de
oppervlakte met zomertarwe bebouwd geraamd
op 21.0? mlllloen acres, tegen 27.95 millloen in
1940. Daarvan is in de prairieprovincies 20.88
millioen en 27.75 mllUoen acres. De vermindering ten opzichte van verleden jaar bedraagt
in totaal dus ongeveer 25 procent
Naar men weet had de regeering een ver»
mindering met 35 procent voorgesteld in ver»
band met het onverkoopbare overschot en de
aanzienlijke financieele lasten die de kostprijs»
vergoedingen zouden vragen.
Groentenvelling

—

LOOSDUINEN, 10 Mei.
Bloemkool le soort
f 13-«O—
dlto 2e soort f9—
Xas-komkommers
le soort f 23, dlto 2e soort f 1?-»: Rijen komkom»
m»r, le soort 123, dito 2e soort fl?H>. per 100
stuks: Meloenen le soort f 2.70—265. dito 2e soort
f 1.90—2.30 per stuk: üomkommerstek grof f»—
33, dito fijn f 13—10: Tomaten A f34. dito
f 76,
<* 03»
dito Vonken fl». per 100 kg; Spinazie 10.19—
per 4 kg: Salade le soort £5.80— dito 2e Boort
11.00—260 per 100 krop; Radijs f 2,20: Raapstelen
f 1.40-1.50; Selderij f 8.60-8.70; Peterselie f 5.10—
«Ho. per 100 bos- «toofsla f 0.44—0.70 per O kg.
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wdr 78 * HlU«g«r,d«rg- W. E. VAN DER STEEG»
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