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De Lek heeft zich bij
Vreeswijk vast
gezet
DE VERBINDINGEN ZIJN
VERBROKEN
(Van onze correspondenten).
W ij k b ij D u u r s t e d e , 1 3 Jan.
De gToote rivieren zitten nu geheel in
de boeien van het ijs. Algemeen wordt
verwacht, dat spoedig met groote vaar
tuigen over de
worden gereden.

bevroren

rivieren

Nabij Vreeswijk heeft de Lek zich vast
gezet. Het drijfijs was daar zoo in hoe
veelheid toegenomen, dat het zich tus
schen de dijken
afdreef.

klemde

en niet

meer

Ook op andere plaatsen heeft de Lek zich
vastgezet. Vanmorgen was dit het geval in
de omgeving van Wijk bij Duurstede.
Het
was evenwel van korten duur, doch het ijs
dreef daarna slechts zeer langzaam. De ver
wachting is dan ook dat dit spel van vast
zitten en kruien niet lang meer kan duren en
spoedig het geheel in de ijsboei zal geraken.
Het definief vastzitten van de rivier zal door
de bewoners luide worden begroet. De ver
bindingen zijn nu verbroken en dit brengt
een groot ongerief mee voor hen, die in de
Over-Betuwe
wonen en nu geheel zijn ge
ïsoleerd. Vooral is dit het geval met degenen,
die hun arbeid hebben in de provincie Utrecht,
De Rijn bij Rhenen en Wageningen bevatte
vanmorgen weer meer schollen dan gisteren.
Nu de Lek minder ijs afvoert zal spoedig een
opeenhooping het gevolg zijn, of van grooten
invloed blijken te zijn op den Rijn beneden
Arnhem.
A r n h e m , 13 Jan.
Het drijfijs in den Rijn was vanmorgen in
vergelijking met gisteren eenigszins vermin
derd. Bij Culemborg heeft de rivier zich vast
gezet. Voor de scheepvaart is er geen door
komen aan.
De Ooncordia-booten te Arnhem worden nu
opgelegd en voor zoover zij in de vaart zijn,
loopen zij de naastbijzijnde havens in ten
einde te ontkomen
aan de moeilijkheden,
welke het vastvriezen op de rivier kan mede
brengen. Vanmorgen Zakte nog een beurtvaarder den Rijn af. Hoever hij het zal bren
gen is volkomen onbekend. ,
Blijkbaar is de Rijn, die boven Keulen heeft
vastgezeten, weer los geschoten. Er gaat nu
bij Keulen zeer sterk drijfijs door den Rijn en
het water is gewassen. Ook te Arnhem was
hedenmorgen 10 cm was. De vluchthaven bij
Malburgen
wordt
langzamerhand vol. Het
aantal schepen,
Rijnschepen en beurtvaarders, is thans tot 150 gestegen.
\

M i d d e l b u r g , 13 Jan.
Het ijs in de Zandkreek neemt nog steeds
toe en gevreesd wordt, dat de provinciale
stoombootdienst op de Oosterschelde de ver
binding
met Schouwen—Duiveland weldra
niet meer zal kunnen onderhouden. Ook de
veerdienst tusschen Noord-Beveland en ZuidBeveland, die de laatste nog alleen bij hoog
water kon worden, onderhouden, zal weldra
geheel moeten worden gestaakt.

DUITSCH VLIEGTUIG VOOR
DE SCHOTSCHE KUST
NEERGESCHOTEN
LONDEN, 13 Jan. (Reuter.) Het
Engelsche ministerie van Luchtvaart deelt
mede, dat een vijandelijk vliegtuig van
morgen is neergeschoten voor de zuid
oost-kust van Schotland.
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GEEN DOOI OP KOMST!

Uitgave van

Wy kunnen den schaatsenrijders een
hart onder den riem steken ondanks het
feit, dat °m 12 uur vanmiddag te Am
sterdam de thermometer slechts 1.7 gr.
C. onder nul stond.
Wel neemt de toevoer van kou uit het
Oosten af, omdat er minder wind is, maar
toch heeft het tn den afgeloopen nacht
nog behoorlijk gevroren (6 & 7 gr.) en
ook in den aanstaanden nacht zal het
kwik wel weer tot 5 & 6 gr. onder nul
dalen, in het Noorden echter minder dan
in het Zuiden des lands.
De mogelijkheid bestaat, dat morgen,
overdag, als de zon flink schijnt, het
kwik even boven 0 zal rijzen, maar van
echten dooi zal nog geen sprake zijn, al
is er dan ook afnemende vorst te wach
ten. Het blijft helder, droog weer en er
zijn nog geen storingen op komst.
Zoodat de He Januari een echte ijsZondag kan worden!

Engelsche vliegers boven
Oostenrijk en

GERAAKT EN OVER

visschers verdronken

LONDEN,

13

Jan.

deelt

vliegtuigen

mede,
een

Een treurigen dood vond vanmorgen om
9 tiur een 62-iarige vrouw op de eerste etage
van perceel Kinkerstraat 22 te Amsterdam.
Zij woonde daar op eer, achterkamer tezamen
met een jongere vrouw, die reeds naar haar
werk was gegaan- Nadat de oude vrouw was
opgestaan heeft zij vermoedelijk de potkachel
willen opstoken en omdat de kachel niet goed
trok petroleum op de cokes gegoten. Een vlam
schoot toen uit de luchtklep, tengevolge waar
van de jok van de oude vrouw in brand raakte.
In vlammen gehuld liep zij nog naar het trap
portaal, waar zij ineenzakte.
Buren hadden den brand ontdekt en scho
ten te hulp, zij trapten de étage-deur open en
vonden de vrouw reeds in hopeloozen toestand.
Weldra gaf zij den geest.
De brandweer heeft den kleinen binnenbrand,
welke in de achterkamer ontstaan was, spoe
dig gebluscht.
De droeve dood van de bejaarde vrouw
wekte in de Kinkerbuurt groote deernis, vele
menschen liepen voor het huis te hoop
]

derdag een Japansch oorlogsschip in
de buurt van Swatau naar schatting
zeventig Chineesche visschersvaartuigen tot zinken gebracht.
Er zouden
sonen

meer dan duizend per

verdronken

zijn,

terwijl

de

schade millioenen Joean zou bedragen.

DE VREES, door velen gekoesterd, dat de
vorst de doeltreffendheid onzer inundatie-maat
regelen te niet zou doen, is ongegrond. Integen
deel, de uitgestrekte ijsvlakten maken het voor
den „vijand" in vele opzichten nog moeilijker
ons land binnen te dringen. De militaire auto
riteiten hebben reeds speciale maatregelen
genomen. Nadat eerst met zagen en bijlen het
ijs in rechthoekige schotsen wordt verdeeld
(links), trekt men ze met een haak op het ijs
(boven), en daarmede wordt een barrière op
gericht (onder), waarachter zich (op den voor
grond) een ijsvrije sleuf bevindt, we'.ke weer een
nieuwen hinderpaal voor den aanvaller vormt.

Althans twee der inzitten

Engelsche

geslaagde

ningsvlucht hebben

SJANGHAI, 13 Jan. (U. P.) Vol
gens Chineesche berichten heeft Don

TWEE VLIEGTUIGEN MET

den redden zich met
parachutes.

(Reuter.)

dat

Hun vaartuigen door een
Japansch oorlogsschip tot
zinken gebracht.

Petroleum in kachel
geworpen.

Het Engelsche ministerie van Lucht
vaart

De vorst schaadt onze inundatie niet

ELKAAR IN BOTSING

Bohemen

verken

gemaakt

boven

Oostenrijk, Bohemen en Noord-WestDuitschland.
Ook werd in den afgeloopen nacht boven
Helgoland een patrouillevlucht gemaakt, zoo
mede boven het oostelijk deel van Duitschland.
Alle vliegtuigen keerden veilig naar hun bases
terug.

„Algemeen Handelsblad" N. V.

Hoofdredacteur: 1). J. von Balluseck.

Duizend Chineesche

LEDEN

het

N.Z. Voorburgwal 234-240, Amsterdam (C).

OUDE VROUW IN BRAND

Matige vorst blijft nog
aanhouden.

kan

De scheepvaart ligt van gistermorgen af
geheel stil; slechts twee schepen hebben des
middags nog getracht hun bestemming te be
reiken, doch zij zijn op de Lek ingevroren en
konden eerst na een worsteling van eenige
uren door een ijsbreker worden vrijgemaakt
en naar een vluchthaven worden gedirigeerd.
Alle overtochten op Rijn en Lek tusschen Arn
hem en Vianen behoudens die te Eek en Wiel,
zijn voor het groote verkeer gestremd. Op ver
scheidene plaatsen wordt nog voor voetgan
gers overgezet, doch van een gerejelden o.enst
is geen sprake meer, da?.r de rijschollen te
groot worden en er groot gevaar bestaat voor
de vaartuigen, die de rivier oversteken.
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No. 36987: Veertien bladzijden

Rivieren zitten in
de boeien van
het ijs

ABONNEMENTEN PER KWARTAAL,
PER MAAND EN PER WEEK.

SAN DIEGO, 13 Jan. (Havas.) Twee
Amerikaansche marinevliegtuigen zijn met
elkaar in botsing gekomen. Van de zes per
sonen die de vliegtuigen bemanden, konden
er twee landen nadat ze met parachutes uit
hun toestel waren gesprongen. Het lot der
vier anderen is onbekend. Er wordt naar hen
gezocht. De overlevenden hebben verklaard,
dat ze hen eveneens naar beneden hebben zien
springen. De streek, waar het ongeval is ge
schied, is zeer woest, zoodat het mogelijk is,
dat zij verdwaald zijn.

Berlijn heeft, in den strijd tegen de
koude, kolen te weinig
Vijftig kleine briketten
per gezin per

hoogd lüdien de "auidige aardappelv66rraa^
toereikend zou blijken.
Intusschen duurt ook in geheel Spanje de
koudegolf voort. Gisteren is te Avlla 10 graden
vorst geconstateerd. Op de passen in het ge
bergte naar Avila ligt drie meter sneeuw, zoo
dat de wegen onbegaanbaar zijn.
In geheel Portugal daalt de temperatuur.
Te Serada Estrella is negen graden vorst ge
constateerd
en
te Coimbra heeft het ge
sneeuwd, hetgeen hier zoo goed als nooit voor
komt.

week
Actie van hoogerhand tegen
het gebruik van hout.
OOK KOUDE OP HET
IBERISCHE SCHIER

En intusschen duurt in

EILAND
men

ook in Duitsch

land thans ondergaat, heeft Berlijn in zijn
zwakste plek getroffen.

De

kolenvoor-

raad daalt immers evenredig met de tem
peratuur,
groote

terwijil de

binnenschepen, die

hoeveelheden

huisbrand moeten

afleveren,

vastgevroren

liggen

in

golf voort...
De hittegolf in Argentinië duurt nog voort,
hoewel de temperatuur wel daalt. Toch zijn
25 personen met een zonnesteek in het zieken
huis te Buenos Aires opgenomen. Wederom
zijn enkele personen om het leven gekomen.

de

havens waar zij tihuishooren, of onderweg

KRUISER „ACHILLES" NIET

door het ijs zijn tegengehouden.
Het officieele rantsoen is slechts vijftig
kleine briketten per gezin per week en een
groot aantal menschen kan bovendien geen
voldoende gunstige plaats krijgen in de lange
files, welke 's morgens voor de winkels van de
kolenhandelaars staan te wachten.
Aanvankelijk werden de lagere klassen der
bevolking door den kolennood het zwaarst ge
troffen, maar thans vormen ook de groote
kamers en de centrale verwarming van vele
flatgebouwen in het welgestelde westen der
stad een groot nadeel voor de bewoners. In
vele gevallen hebben de huiseigenaren de cen
trale verwarming buiten werking gesteld en
gezinnen gedwongen tot het ijlings improviseeren van een stookgelegenheid in een enkele
kamer of tot het gebruiken van electrische
verwarming, voor zoover men die kon kragen.
Voor zoover de centrale verwarming in som
mige flatgebouwen nog aangesloten is, heeft
men slechts brandstof toereikend voor drie
dagen per week.

TEGENSTRIJDIGE BERICHTEN

ENGELSCHE TRAWLER OP

OVER ONDERHOUD KONING

EEN MIJN GELOOPEN

CAROL—PRINS PAUL

Argentinië de hitte

BERLIJN, 13 Jan. (U. P.) De hevige
koudegolf, welke

.

GETORPEDEERD
MONTEVIDEO, 15 Jan. (U. P.) De woord
voerder van de Britsche legatie heeft de be
richten tegengesproken, dat een duikboot den
Engelschen kruiser „Achilles" zou hebben ge
torpedeerd. Hij verklaarde er niet van op de
hoogte te zijn, dat er zich Duitsche duikbooten in de Zuid-Amerikaansche wateren bevon
den.

Het Roemeensche ministerie van buitenlandsche zaken spraekt naar Havas meldt volgens
den correspondent van de ,,Daily Telegraph"
te Boekarest beslist tegen dat koning Carol
dezer dagen een samenkomst heeft gehad met
prins Paul van Joegoslavië. Uit bevoegde bron
wordt vernomen dat er een samenkomst zal
zijn na het bezoek dat prins Paul aan Zagreb
zal brengen doch. zoo wordt er aan toegevoegd,
het is mogelijk dat de bijeenkomst wordt uit
gesteld wegens de voorbarige publiciteit, er
aan gegeven. Daarentegen meldt de corres
pondent van de „News Chronicle" dat het on
derhoud wel reeds heeft plaats gehad.
De correspondent van „United Press", welk
bureau het bericht van de samenkomst heeft
gepubliceerd, meldt nog, dat de afwezigheid
van koning Carol uit Boekarest niet officieel
werd bevestigd en dat zijn terugkeer niet offi
cieel werd aangekondigd. Er werd voorts ge
zinspeeld op een nieuwe samenkomst in de
naaste toekomst.

LONDEN, 13 Jan. (U. P.). De Engel
sche trawler „LuciÖia", afkomstig uit Huil,
is op een mijn geloopen, waarbij de ge
heele bemanning, veertien koppen tellende,
om het leven is gekomen. Een ooggetuige
van deze scheepsramp verklaarde: De
„Lucida" scheen in stukken uiteen te
barsten en .verdween in weinige seconden.
Niemand zag kans, zich te redden.
De schipper van den Engelschen treiler
„Flavia" heeft medegedeeld, dat hij door een
Duitsch vliegtuig is aangevallen, dat tot 20
meter boven zijn schip was gedaald. Het vlieg
tuig wierp drie bommen en loste twee mitrail
leursalvo's, zonder evenwel het schip ernstig
te treffen.
Door de laatste bom werd een waterhoos
veroorzaakt, welke de machinekamer half
onder
water
zette en enkele pijpen deed
barsten.

HETWEERVOOR
MORGEN
EN
Verwachting van het K.N.M.I. te
De Bilt van heden tot morgen 18 a 19
uur: Voor het Noorden: Des nachts
matige tot lichte vorst, in den mid
dag tijdelijk stijging van temperatuur
tot boven het vriespunt met toene
mende bewolking, droog, zwakke
wind. Voor het Zuiden: Des nachts
strenge tot matige vorst, in den mid
dag tijdelijk stijging van temperatuur
tot boven het vriespunt, nevelig tot
licht- of halfbewolkt, droog, zvyakke
wind.
Temperatuur 12 u. —1.7 gr. C.
(Zie verder blz. 1 3 )
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WERELD

GROOTE VILLA IN VLAMMEN OPGEGAAN

GROOTHANDELSPRIJZEN IN
BELGIË .
In December sterk gestegen.
(Van onzen financieelen correspondent.)
B r u s s e l , 13 Januari.
Het algemeene indexcijfer van de groothandelsprijzen in December jl. is 793 tegen 762 in
November.
De volgende stijgingen van de prijzen wer
den o.m. waargenomen: 24 % voor vlas, 17 %
voor katoen, 12 % voor wol, 5 % voor metaal
producten, 1 % voor brandstoffen. De prijzen
der levensmiddelen ondergingen een stijging
van 4 %. •

De eigenaars van enkele der grootste kan
toorgebouwen Unter den Linden hebben hun
huurders medegedeeld, dat zij nog slechts voor
een enkelen dag kolen in voorraad hebben.
Vierduizend
departementsambtenaren
zijn
naar huis gestuurd om daar verder te werken,
aangezien er geen kolen in hun kantoorgebou
wen beschikbaar waren. Voorts hebben veel
café's en restaurants hun deuren gesloten. Ook
de groentemarkt in de open lucht wordt tot
nader order niet gehouden.

Op andere bladzijden:
FOTOPAGINA

Blz.

8

LAATSTE BERICHTEN — Blz. 13

Tegen het gebruik van hout om het tekort
aan kolen aan te vul.en wordt door de kranten
en in de filmjournaals heftig geageerd, daar
hout thans een waardevolle grondstof voor
cellulose en voor kleedingstoffen
is.
Maar
zelfs een officieele banbliksem tegen het ge
bruik van hout als stookmateriaal was niet in
staat, deze handelwijze in sommige arbeiders
kringen tegen te gaanOok op het voedselprobleem is de koude van
invloed want aardappelen, die het belangrijk
ste voedingsmidel zijn, zijn door de weersom
standigheden niet te vervoeren terwijl zij in
den grond ' "vriezen, waardoor zij voor de con
sumptie onbruikbaar worden.
Naar verluidt
zullen echter de broodrantsoenen worden ver

Geheele bemanning van veertien
koppen om het leven
gekomen.

li

EEN

FELLE UITSLAANDE

BRAND

heeft gistermiddag een der fraaiste villa's in „Park

Honingen" te Rotterdam grootendeels in de asch gelegd. Het huis, dat toebehoorde aan den
directeur van R. Mees & Zoonen, mr. H. C. Hintzen, stond in korten tijd in lichterlaaie, doch
men is erin geslaagd het grootste gedeelte van dé kostbare kunstschatten, welke zich in de
woning bevonden, te redden.

Kerknieuws

Blz.

4

Sport

Blz.

4

Postvluchten op Indië

Blz.

4

Dagelyksch Feuilleton

Blz.

5

„Voor Jonge Oogen"

Blz.

5

Bruintje Beer

Blz.
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Onze Oost

Blz.
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Amsterdam

Blz.
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Radio-nieuws
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Kunst
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Beurs en Nijverheid

Blz. 11

Officieele Prijscourant

Blz. 12

Handelsberichten

Blz. 1

K..

—

De
Amsterdamsche beurs was
heden zeer ongeanimeerd. In den loop van den
ochtend liepen de koersen hier en daar nog iets
terug. Dit was in het bijzonder het geval met
Amerikaansche waarden. Tamelijk gedrukt wa
ren rubberaandeelen, klaarblijkelijk in ver
band met het teleurstellende dividend van
de Bandar. Scheepvaartwaarden over het alge
meen iets lager. Staatsfondsen tamelijk prijs
houdend. Geld op prol. 2|%.
Na afschrijvingen van ƒ 1.060.390 (v. j.
ƒ 933.705) heeft het winstsaldo van de H e i nekens Bierbouwer ij Mij. ƒ 1.483.779
(v. j. ƒ 1.535.968) bedragen.
Voorgesteld wordt een dividend van 8 %
(v. j. 15 %) uit te keeren op de aandeelen
Nrs. 1—2400 en op de aandeelen Nrs. 2401—
12000 6 % (onv.).
Het reservefonds zal tot ƒ 1.205.128 en de
reserve diverse belangen tot ƒ 2.612.265 toeneven.
Blijkens voorloopige gegevens heeft het ex
ploitatiesaldo der Mij, t o t E x p l . v a n
Woonen
Winkelhuizen
„Ge
meenschappelijk Eigendo m" ruim
ƒ400 000 (v. j. ƒ 334.000) bedragen.
Het ligt in de bedoeling een dividend van
5 % (v. j. 3 %) op de preferente- en van
eveneens 5 % (v. j. —) cp de gewone aan
deelen uit te keeren.
De i n s c h r ij v i n g e n op S u m a t r a tabak in Deli zullen op 9 Februari aan
vangen.
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WAT DOET EN BEREIKT O. EN O.?

Als studenten soldaten worden!
Mogelijkheid om faciliteiten te verleenen aan studee
renden blijft bij O. en O. steeds in studie. Het lands
belang heeft echter natuurlijk bij alles voorrang.
PER DAG VERZORGT O. EN O.
64 VOORSTELLINGEN
m. (siot.)
1

In overleg met de legerleiding onder
zoekt O en O thans In samenwerking
met de universiteiten, in hoeverre het
mogelijk zoude zijn studeerenden, die in
normale omstandigheden voor October
van dit jaar zouden afstudeeren. alsnog
in de gelegenheid te stellen hun studie
te voltooien. Daartoe zouden dan 's avonds
aan universiteiten geconcentreerde col
leges moeten worden gegeven en zouden
de gemobiliseerde studeerenden om deze
universiteiten moeten worden samenge
trokken.
Ook wordt met de universiteiten over
leg gepleegd, in hoeverre het mogelijk
zoude zijn de data, waarop tenitamina
vervallen, uit te stellen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat O en O,
al richt deze dienst, zooals wij in vorige
artikelen uiteenzetten, zich in de eerste plaats
tot den soldaat in het algemeen, de belangen
van de meer ontwikkelden niet uit het oog
verliest. Men weet reeds, dat pogingen wor
den aangewend faciliteiten te erlangen voor
leerlingen van H. B. S. en gymnasium, die
onder de wapenen zijn geroepen en uit boven
staande leest men ook, dat met de belangen
van studeerenden zooveel mogel ijk rekening
wordt gehouden.
Bij de beoordeelingen van dit alles •— waar
bij dan veelal persoonlijke teleurstellingen een
rol spelen —, mag men echter nooit uit het oog
verliezen, dat de functie van het legér b(j alles
voorrang heeft — daar hebben gemobiliseerde
èn burger zich nu eenmaal bij neer te leggen —
maar bovendien, dat een groot deel van het
kader juist wordt gevormd door, om hen alge
meen te kenschetsen, deze intellectuêelen. Hier
moet men zich tot een enkel uitzonderings
geval bepalen én zou men, bfl het verleenen van
faciliteiten op te groote schaal, gaten veroor
zaken in de organisatie. Het landsbelang laat
dit eenvoudig niet toe. Niettemin zijn de leiders
van O. en O. doende ook hier, zooveel als doen
lijk is, tegemoet te komen.
Alleen dus reeds de afdeeling „onderwijs"
van O. en O. heeft de handen vol, zooals men
in onze beschouwingen beeft kunnen lezen. Wjj
zouden nog uitvoerig kunnen beschreven, hoevele pakken, met allerlei materiaal voor figuur
zagen en anderszins en welke artikelen den
soldaten op verre posten ook maar welkom
kunnen zijn, uit Den Haag worden verzonden,
hoe in elk opzicht alles wordt gedaan om den
soldaat in het algemeen te helpen den d'ertsttijd te verlichten. Wij zouden eveneens uit
voerig kunnen beschrijven, hoeveel werk er in
Den Haag wordt verzet met het verzanden van
boeken en werd verzet m December, met de
St. Nicolaas- en Kerstverrassingen, met het
herstellen door Haagsche amateurs van oude
radiotoestellen, die op verre posten de een
zaamheid verdrijven, maar het eind van deze
artikelenreeks zou dan niet meer te zien zijn.
Wat echter wel uitdrukkelijk aan de orde
moet worden gesteld, is, dat O. en O. natuur
lijk afhankelijk is van de medewerking van
de troepencommandanten. Dat hierin veler
lei variaties bestaan is gebleken, toen „De
Wacht" verscheen. In sommige plaatsen
werden duizenden abonné's voor deze solda
tenkrant verworven, in andere plaatsen was
het resultaat opvallend gering. Hier is onge
twijfeld het enthousiasme van de leiding der
troepen in het spel.
De werkers ten bureele van O. en O.
hebben zich ten volle en met enthou
siasme aan hun taak gegeven. Het mag
wel eens worden vermeld, dat geen hun
ner tot nu toe er aan heeft gedacht ver
lof te nemen! Dit enthousiasme en de
harmonie, waarin daar wordt samenge
werkt, moeten ook het deel worden van
alle O. en O.-officeren en van de verbindings-officieren van O. en O.
Wanneer er klachten worden gehoord over
het werk van O. en O., dan moeten die wel
licht op rekening worden geschreven van de
„voorposten", want O. en O. kan van Den
Haag uit onmogelijk alles overzien. Niette
min heeft men nu ook een tiental controleurs
aangesteld, die zich door het heele land be
wegen, klachten opvangen en daaraan tege
moet komen en het enthousiasme opwekken
daar, waar dit nog een en ander te wenschèn
liet.
In enkele gevallen blijft O. en O. mach
teloos en dit moge vooral dienen tot goed
begrip van degenen, die zich misdeeld
achten. O. en O. kan den op afgelegen
grensposten gelegerden manschappen on
mogelijk in die mate ter, wiile zijn, als wel
wordt gewenschit. Men dient dit echter
alleen te zien als een strikte noodwendig
heid, waarvoor nu eenmaal enkele onderdeelen van ons leger zijn gesteld. Deze
soldaten, op eenzame posten, kan men
eens extra bedenken met sigaretten, huisvlijtartikelen enz. — wanneer hun com
mandant hun belangen naar Den Haag
verwittigt! — maar men kan hen onmoge
lijk in die mate lri het O. en O.-werk be
trekken als de centraler gedetacheerde
manschappen. Hier kan nooli legerleiding
noch O. en O. een verwijt treffen, hier
spreekt alleen de bittere noodzakelijkheid
van de landsverdediging, met al haar
consequenties.
Wat doet en bereikt O. en O.? Na al het
geen wij in deze artikelenserie daarover schre
ven,, zal het den lezer duidelijk zijn, dat O. en
O. véél doet en véél bereikt, weliswaar minder
dan wordt verwacht door diegenen die meenen, dat het de taak van O. en O. is alle te
korten en teleurstellingen, door de mobilisatie
ontstaan, teniet te doen, maar aanzienlijk
meer, dan de oppervlakkige waarnemer denktEn vooral, wanneer men dan ziet, dat O. en O.
in zeer korten tijd deze veelomvattende orga
nisatie heeft tot stand gebracht, moet men
respect hebben voor dit prachtige werk, dat
ieders steun voortdurend verdient.

(Ingezonden Mededeeling.)

vooral door nauwkeurig aan te geven, wat de
taak van het officieele O. en O. is en met
welke moeilijkheden en grenzen daarbij reke
ning moet worden gehouden. Het moge dan
een bijdrage zijn geweest tot beter begrip en
meer waardeering voor dit moeilijke werk,
waaraan velen genoeglijke uren danken en
velen ook profijt, dat nog lang na een mobili
satie vruchten afwerpt. Want zoo dient men
ook O. en O. te bezien, dat hier een organisa
tie een groot opbouwend werk verricht, waar
van de beteekenis voor de ontwikkeling van
het volk reikt tot buiten de grenzen van déze
zorgelijke tijden.

't Qeheim van een goed humeur!
's Morgens,' 's middags, 's avonds

Ook de ontspanning van den soldaat heeft
de volle aandacht van O. en O. Daar is in de
•) De twee voorgaande artikelen -werdén ge
eerste plaats „De wacht", het weekblad van plaatst in de avondbladen van eergisteren en
gisteren.
den soldaat voor den soldaat, dat zeer in den
smaak gevallen is en dan zijn daar voorts de
ontspanningsavonden, afwisselend en ééns per
week tooneel, cabaret, film en een cultureele
avond.
Over den aard dezer ontspanning hebben
wjj in een eerste artikel reeds geschreven; zij
is eenvoudig en gericht op den gewonen-sol
daat. De practijk heeft echter reeds uitge
wezen, dat de leiders van O. en O. goed heb
ben gezien, want van alle plaatsen komen,
Met de filmkeuring kon het bedrijf tevreden zijn.
vooral van de tooneelavonden, rapporten bin
nen, die er melding van maken dat „de
„Wij hebben heel goed begrepen, dat de noodige
jongens" zich uitstekend hebben geamuseerd.
Verschillende tooneelensembles zijn voor O. en
voorzichtigheid moet worden betracht."
O. op reis en maken tournée's — waarbij dan
ook geldt, dat het voor tooneelgezelschappen
niet doenlijk is naar verre grensposten te trek VEEL WERK OP ECONOMISCH dergelijken opzet blijkt, wordt er ingegrepen.
Een commissie ad hoe keurt eerst deze pro
ken om daar voor een gering aantal toeschou
ducten.
EN SOCIAAL GEBIED
wers op te treden.
Elke week ziet deze commissie de journaals
De inzage, welke men ons heeft gegeven van
Voordat ze naar de Rijksfilmkeuriing gaan en
de bescheiden over de samenstelling van deze
adviseert weike geschikt en welke als ongeensembles en het repertoir, heeft ons er van
wenscht moeten worden beschouwd. Zoo is het
(Van onzen correspondent)
overtuigd, dat men den soldaten inderdaad die
vrijwel onmogelijk iets te ventoonen dat strij
U t r e c h t , 1 2 J a n . dig-zou zijn met de neutraliteitspolitiek onzer
ontspanning kan bieden, die weliswaar een
regeering.
voudig maar toch-verzorgd mag heeten. Er
Maandag a.s. treedt de heer D. Hamburger Jr.
Was de heer Hamburger dus tevreden over
reizen voor O. en O. tooneelgezelschappen, voorzitter van den Nederlandschen Bioscoop
meestal van kleine samenstelling omdat men bond af. Het zal dan precies op den dag af zeve den gang van zaken in het bedirijf, ook wat de
n
soms onder zeer primitieve omstandigheden en twintig jaar geleden zijn dat hij zijn intrede keuring betreft, al kon hij niet laten de ge
meente Utrecht, er even tussehen te nemen
moet werken, die onder leiding staan van Rika in het bioscoopbedrijf deed waarvan hij onge omdat ze de eenige is in het heele land die
Hopper, Frits Bouwmeester, Pierre Mols, Van veer 20 jaar het voorzitterschap der door hem er een leeftijdsgrens op nahoudt, minder goed
Balledux, Willem van der Veer en anderen» gestichte organisatie heeft bekleed.
luidde zijn oordeel over het gebrek aan medeDe heer Hamburger kan terugzien op een wefking van regeeringszljde in zake de voorPer avond zijn voor O. en O. 64 gezel
vruchtbaar leven. Hij is nog in de volle kracht
zijner jaren en slechts het overdoen zijner
schappen door het land op reis, tooneel
bioscoopbelangen noopt hem tot heengaan. Het
ensembles,
cabaretgroepen, filmafdeeafscheid als voorzitter beteekent tevens dat-hij
moet terugtreden uit talrijke andere functies
lingen en zij, die cultureele avonden ver
die hem geleidelijk toevielen. Wij denken aan
zorgen (voordracht, eventueel met film)
het voorzitterschip van den Ledenraad, een
alles bijeengenomen. Er heeft in Neder
corrigeerend college van het Hoofdbestuur dat
in bepaalde gevallor de lédenvergadering ver
land nog nooit een onderneming bestaan
ving. Ook het lidmaatschap van de huishoude
als O. en O., die per dag 64 ontspannings
lijke commissie der Rijksfilmkeuring zal-bin
avonden verborgde! Maar intusschen, dit
nenkort opgezegd worden. Tevens had de heer
Hamburger zitting in andere rijkscommissies
geeft een beeld van de activiteit, welke
o.a. de technische advies-commissie tot toe
O en O. ook op dit gebied ontwikkelt. En
lating van vreem le werkkrachten in de Nederlandsche filmindustrie (musici en artisten).
men zal tevens begrijpen, dat hiermede
„Hebt u al plannen voor de toekomst", vroe
belangrijke bedragen zijn gemoeid.
gen we den scheidenden functionnaris, toen
we dezer dagen bij hem zaten te praten.
Ook uit den soldatenkring zelf komen artis„Op het oogenblik niet", luidde het antwoord,
ten naar voren en ook hier geeft O. en O. „de tijden zijn er niet gunstig voor. Stil zitten
leiding. Men zal deze artistieke soldatenfi- is echter uitgesloten."
Wij moesten dit zwijgen respecteeren en dus
guren bijeen brengen — er bestaan al enkele
groepen, o.a. de „Kazematadors" — en ook informeerden wij naar de beginperiode, een
deze groepen zullen, wanneer zij aan alge tijdsgewricht waarover de heer Hamburger
meen te stellen eischen voldoen, in de tour gaarne vertelt.
„Den elfden Februari 1918 heb ik dèn Bios
née's worden ingeschakeld.
coopbond opgericht omdat er talrijke misstan
Over de ontspanning zijn wel klachten ge den in het bedrijf bestonden die een goede ont
hoord, maar ook hier geldt, dat men de richt wikkeling tegen hielden. Thans kan ik zeggen, :YVS"'
lijnen moet kennen, welke O. en O. volgt. dat" ik een organisatie achterlaat die alle be
D. HAMBURGER,
Ten aanzien van de vier groote steden doet langhebbenden omvat, zoowel de bioscoopex
ploitanten
als
de
verhuurkantoren,
de
techni
O. en O. op het gebied van ontspanning niets
i* -^iilingen die voor de militairen worden gegevoor de soldaten; men stelt zich terecht op sche diensten, filmimporteurs en -fabrikanten,, m. De -goede geest in het leger achtte de
enz.
Ook
ecönomlsèh
is
het
bedrijf
gezond.
het standpunt, dat de daar gelegerde gemoMoeilijkheden zijn er natuurlijk' gewéést. Het ^ voorzitter van eminent belang en cm dezen te
biliseerden dit niet in de eerste plaats noodig gebeurde nog al eens dat eigenaars van bios handhaven, zal men voor behoorlijke ontspan
hebben, maar dat men vooral aan de „jon cooptheaters films haddèn gehuurd maanden ning moeten zorgen. Nu werkt de O. en O.
gens in de rimboe" moet denken. Dit is voor voordat ze gedraaid zouden worden, maar wei Organisatie te 's-Gravenhage uitstekend, alleen:
de stadsche soldaten niet zoo'n groot bezwaar, gerden als de tfld gekomen was, de verschul zé moet leven van giften en gaven. Waarom
omdat in de vier steden Amsterdam, Den digde huur te voldoen. De arbitragecommissie subsidieert de regeering hier niet op behoor
Haag, Rotterdam en Utrecht meestal comité's ging na waar de fouten lagen en besliste hoe lijke wijze? De filmverhuurkantoren stellen
uit de burgerij de taak van O. en O. op dit de schade zou worden geregeld, waarbij des gratis materieel ter beschikking, de reizende
bioscoopexploitanten rekenen een zeer beschei
gebied overnemen — voor goed begrip diene, noods van sluiting van een theater gebruik kon den vergoeding, maar dat alles is voor een ge
worden gemaakt."
dat O. en O. ten aanzien van de ontwikksleger veel te weinig om ook maar
De filmkeuring. mobiliseerd
ling geen uitzondering maakt voor deze
één voorstelling in de veertien dagen voor allen
vier steden.
mogelijk te maken.
Over de filmkeuring in ons land sprak de
Intusschen heeft men ook al het bezwaar heer Hamburger met groote waardeering. Het
ondervonden, dat veel goedbedoelde manifes bedrijf kan er tevreden mee zijn. Natuurlijk
Van den hak op de tak.
taties ten gerieve van de soldaten minder ge stelt deze tijd uit een oogpunt van neutraliteit
slaagd waren en dat wellicht gerechtvaardigde bijzondere eischen en het is al voorgekomen
Het gesprek met den scheidenden voorzitter
critiek ten onrechte aan O. en O. werd gericht. dat films buiten • circulatie zijn gehouden die van den Bioscoopbond verliep geheel in stijl:
Meen heeft in Den Haag reeds ervaren, dat vóór het uitbreken van den oorlog waren aan van den hak op den tak. Als het voorproefje
er heel veel onder het motto O. en O. werd gezocht. Wettelijk zou er niets tegen te doen van een te verwachten film vol flitsende beel
gedaan, waarvoor het officieele O. en O. niet zijn ze toch te laten draaien omdat ze al goed den waarvan de samenhang later pas kan wor
aansprakelijk is. Hier wreekt zich het be gekeurd waren, maar wij hebben heel goed be den gecontroleerd. De heer Hamburger spreekt
grepen dat de noodige voorzichtigheid moest
zwaar, dat O. en O. binnen een paar dagen worden betracht. De eigenaars hebben schade vlug en wisselt voortdurend van onderwerp. Bij
een algemeen begrip werd, doch men zal goed vergoeding ontvangen. Natuurlijk vragen de het nazien van onze aanteekeningen stuitten wij
telkens op fragmenten die weer op een vorig
doen onderscheid te maken.
journaals in deze dagen bijzondere aandacht. onderdeel betrekking hadden en de lezer moet
Wat doet en bereikt O. en O.? Wij hebben Iedere oorlogvoerende mogendheid tracht pro het ons vergeven dat we dus nog even terug
dat in deze artikelen duidelijk willen maken, paganda te maken, maar zoodra iets van een komen op de allereerste periode. Toen de heer
Hamburger besloot den Bond te stichten, leefde
men in een tijd waarin ieder die over een kapitaailtje van ƒ54 10.000 kon beschikken, een
theater kon openen. Theater is een te wijdsch
woord voor die allereerste zaaltjes die maar
al te vaak in particuliere huizen, al dan niet
verbouwd, werden geopend. Pas toen eón orga
nisatie tot stand was gekomen kon daar ver

DE HEER D. HAMBURGER JR. VERLAAT
DEN BIOSCOOPBOND

STUREN OF DRIJVEN?
Op den ongewissen stroom van
hoogere lasten en lagere
inkomsten.

N

rOG steeds tasten wij in het
duister omtrent de financieele
plannen van minister De Geer.
In September bij de Millioenen-Nota
is ons medegedeeld, dat de minister
voor de mobilisatielasten destijds geen
ruimte voor nieuwe belastingen ter
dekking zag, behoudens de O. W.-be
lasting als vogel in de lucht, zoodat
voor die uitgaven zou moeten worden
geleend. Voorts kon hij slechts de ver
zekering geven, dat de grootst moge
lijke versobering en bezuiniging zal
worden betracht in de hoop hierdoor
een deel van de middelen ter dekking
van de buitengewone uitgaven te
vinden.
Helaas bemerken wij van dat streven tot nu
toe maar bitter weinig. Minister De Geer is
er in geslaagd om op enkele punten, o.a. wat
zijn eigen begrooting van Financiën betreft,
eenige verlaging van posten te bewerkstelli
gen, maar de heer Wager.aar heeft er in de
Tweede Kamer zeer terecht op gewezen, dat
deze bezuinigingen meerendeels slechts moge
lijk waren door de mobilisatie, en dat de be
trokken uitgaven nu werden geboekt op den
Crisisdienst, waarvoor wordt geleend, zoodat wij ook hier weer de gevaarlijke figuur
zien, die men ook bij andere administratieve
onderdeolen waarneemt, ral- dat uitgaven, die

feitelijk op den gewonen dienst thuis hooren, geven. Op beiderlei gebied bemerken wij echter
v i a c r i s i s d i e n s t o f w e r k f o n d s u i t 1 e e n i n g s - helaas vesl te weinig.
Ook de söhaarsche recente gegevens, waar
gelden worden gefinancierd. Op deze wijze
over
wij beschikken in zake het verbruik
dreigt onsse begrooting hoe langer hoe minder
een getrouw beeld van de positie van onze door ons volk, toonen in geen enkel opzicht
staatsfinanciën te geven. Het zoojuist door aan, dat éen daadwerkelijke vermindering
minister Steenbergihe ingediende stel wetsont van het verbruik is ingetreden. Integendeel,
werpen, die een nieuw Fonds van zeer veel Voor sommige betrekkelijke genot-middelen
omvattende strekking in het leven roepen, zal constateeren wij zelfs een stijging in de laat
dezen toestand nog verergeren. Wij schreven ste maanden, waarvan evenwel niet met
daar gisteravond over in ons artikel: „Steun- zekerheid is te zeggen of deze een gevolg
is van grooter verbruik, dan wel van voormenesels."
raadvorming. Wij behoeven evenwel maar
•
•£
om ons heen te zien om te bemerken, dat
Van een algemeene verbruiksbeperking
NS nationale inkomen kon men vóór dezen
nog geen sprake is. Evenmin leeft het be
jongsten oorlog stellen op 4 milliard *).
sef in de breede massa des volks, dat be
Het zal zeker door de oorlogsomstandigheden
zuiniging op het verbruik van tal van goe
sterk dalen; wy hebben slechts te denkon aan
deren
noodzakelijk is. Nog al te zeer
de vermindering ' van onzen buitenlandschen
handel, van onze scheepvaart en van andere heerscht de opvatting, dat het levenspeil kan
bronnen van inkomsten. De gewone begroo- worden gehandhaafd door loon- of salarisverting van het Rijk eischt van dit inkomen onge hoogingen, door prijsverhooging, dus volgens
veer 600 mtllioen; provinciën en gemeenten de befaamde afwenteling stheorie van
vergen samen ongeveer 350 millioen, in totaal spiraal-stijging van loonen, kosten en prijzen,
dus al ïiiet veel minder dan een kwam van ons waartegen overigens ook ernstige waarschu
nationale Inkomen. De oorlogscriaislasten be wingen klinken.

O

dragen per jaar omstreeks 600 miilioen of on
geveer 15 % van ons nationale Inkomen, zoo
dat omstreeks 40 % van ons nationale inkomen
moet wórden besteed voor onze collectieve be
hoeften, die via de overheid bevredigd worden.
En nu komt minister Steenberghe nog met
een Fonds, dat, naar lift laat uitkomen, nieuwe
lasten kan meebrengen door toeslagen aan
producenten en consumenten.
Het spreekt Vanzelf, dat dergelijke lasten
een Sterke vermindering van de andere uit
gaven van ons volk noodzakelijk maken. De
vermindering van inkomsten tengevolge van
de oorlogsomstandigheden komt hier nog boven
op. Stellig zullen wij dus aan alle kanten moe
ten Versoberen en bezuinigen, waarbij de over
heid, zoowel leiding als voorbeeld moet

EERSTE BLAD
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LJOE kan men evenwel aan het volk kwalijk
^ nemen, dat het den waren toestand van
ons land in economisch en financieel opzicht
niet beseft, wanneer de regeering ndet op
krachtige wijze het voorbeeld geeft en de
Jeiding neemt? De regeeringspolitièk zou zijn
zooveel mogelijk prijsstijging tegen te gaan
en de kosten van levensonderhoud niet te
verhoogen, maar hoe meent zij deze politiek
te kunnen volhouden, terwijl de Staatsbegrooting nog steeds niet in evenwicht is, terwijl
groote bedragen moeten worden opgenomen
ter financiering van de mobilisatielasten,
terwijl de toestand van de gemeentefinanciën — oud-minister De Wilde wees er
zoo Juist nog op — hoe langer hoe

CHIEF WHIP
betering in worden gebracht. En nadat in 1928
de Bioscoopwet was aangenomen ontstond een
toestand van rechtszekerheid die alle partijen
kon bevredigen.
„Hoe staat het bedrijf er op 't oogenblik
voor?" vroegen we. ,,Heeft het niet te njoen
onder den oorlogstoestand?"
„Gelukkig niet. Wel hebben Wij den invloed
van de crisisjaren na 1935 ondervonden, zoo
dat w'e aan afsluiting moesten denken. Dat
heeft in de Kamer wel eens aanleiding ge
geven tot minder vriendelijke opmerkingen.
Ordening en zoo. Maar later heeft de regee
ring zelf ingezien dat zij het buiten ordening
evenmin kon stellen.""
„Wanneer ik thans verklaar dat de Bond
er economisch goed aan toe is, moet ik toch
even onze humanitaire actie naar voren bren
gen. Ik bedoel het Bio-vacantieoord te Bergen
waar jaarlijks gemiddeld 100 kinderen ver
sterking ondervinden gedurende eenige weken.
Tweemaal per jaar wordt daarvoor gecollec
teerd in alle theaters in Nederland. De laatste
Kerstcollecte heeft zooals u gelezen hebt,
ruim ƒ 76.000 opgebracht. De Bond heeft be
sloten de helft daarvan aan het Vacantieoord
ten goede te doen komen terwijl de andere
helft werd afgedragen aan het Algemeen
Steuncomité waarvan Staatsraad Kan voor
zitter is. Dit comité behartigt de belangen van
gemobillseerden die hun zaakje, een stukje
land, een nerinkje niet meer kunnen onder
houden en als gevolg daarvan gebrek dreigen
te lijden.
Tenslotte verklaarde de heer Hamburger
dat hij als voorzitter drie kwart van zijn tfld
aan de bondszaken had besteed en de rest
aan eigen werk. Spijt heeft hij daarvan nooit
gehad. Integendeel. Het is zijn overtuiging
dat de Bond goed georganiseerd wordt
achtergelaten, dat geen der leden verandering
Wenscht en dat een hechte organisatie de
eenige mogelijtohei'd is heit bedriif gezond te
houden. In dezen geest hoopt hij Maandag zijn
werk aan zijn cpvo'^er, die nog benoemd moet
worden, over te dragen.
Het feit dat het bioscoopwezen in ons land
is ingericht op een wijze als nergens ter
wereld, geeft den scheidenden voorzitter recht
op aller waardeering. Daaraan zal het bij z^n
afscheid stellig niet ontbreken.

GRONINGEN BESTAAT
NEGEN EEUWEN
Een gulden boek met namen
van verdienstelijke
burgers.
, :A, r,.
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(Van onzen correspondent-)
Groningen,

•»- ' —

13 Januari.

Van verscheidene zijden is er de aandacht
op gevestigd, dat Groningen dit jaar zijn 900jarig bestaan zal kunnen vieren- Bij onderzoek
is gebleken, dat er wel reeds in een oorkonde
van het jaar 1006 melding wordt gemaakt van
een schenking aan Groningen, waardoor dus
zou zijn af te leiden, dat Groningen den leeftijd
van 900 jaar reeds is overschreden, maar deze
schenking van bisschop Ausfried van Utrecht
betreft alleen de kerk. Eerst in een oorkonde
van koning Hendrik van 21 Mei 1040 wordt
melding gemaakt van het landgoed „Cruoninga" met erven, huizen, akkers, hooilanden,
wateren, e.d. waardoor men dus eenigermate
in staat is. zich een beeld te vormen, van het
geen Groningen in dien tijd te zien gaf.
B. en W. der stad meenen, dat er alle aan
leiding is, om te herdenken, hoe Groningen zich
in den loop van negen eeuwen heeft ontwik
keld uit dit schamel begin tot een stad van
120.000 inwoners, die een centrum vormt van
onderwijs en cultuur, handel, scheepvaart en
verkeer.
Zij willen deize herdenking niet op feestelijke
wijze doen geschieden wegens de tijdsomstan
digheden; zij stellen nu den raad voor, hen Ut
machtigen, om voor het verleenen van eereblliken aan burgers, die zich jegens de ge
meente verdienstelijk hebben gemaakt, een
stadsboek te doen aanleggen waarin de na
men van zulke burgers met gulden letteren
zullen worden ingeschreven; voorts zal hun in
bijzondere gevallen een legpenning in brons
kunnen worden uitgereikt.

ongunstiger wordt, zoodat de overheids
financiering onmiskenbaar een inflationistische tendens oplevert! Wel is waar is op
het oogenblik nog niet veel te bemerken van
een inflationistische prijsstijging, doordat alle
ondernemings- en kooplust geremd worden
door de oorlogsomstandigheden, maar dit kan
met den dag veranderen, en bovendien: de
Staat schept tenslotte hoe langer hoe meer
schulden, waarvoor geen economische dek
king is te vinden in een evenredige vergroo
ting van de economische kracht van ons volk;
integendeel!

Het spreekt vanzelf, dat de ernst
van den toestand zich met den dag
toespitst, want niet alleen worden de
lasten eerder grooter dan kleiner,
maar de daling van het nationale
inkomen zal zich ook gaan uiten in
verminderde
belastingopbrengsten.
Ten slotte verhoogen dan de nieuwe
Staatsschulden de lasten van den
Staat nog verder. Het is waarlijk
dringend noodzakelijk, dat minister
De Géer nu eindelijk uiteenzet, hoe hij
meent het financieel en economisch
evenwicht te kunnen bewaren. Tot
dusver hulde hij zich in vrijwel vol
komen stilzwijgendheid, niettegen
staande van verschillende zijden
reeds is aangedrongen op duidelijke
richtlijnen. Zij, die dit vragen, willen
weten of er doelbewust gestuurd
wordt, dan wel of wij eenvoudig met
den — verraderlijken — stroom mee
drijven.
*) Het inkomen van phvsleke personen mag
men, op grond van de jongste gegevens nopens
da Rijksinkomsten, gtellen op ongeveer 3 milliard,
het in N.V.'s gereserveerde inkomen op ongeveer
1 milliard.

De tweede viool
WIE

zal het niet met ons eens zijn,
dat onze generatie leeft in een
„bijzonderen" tijd. Daarom is het eigen
lijk bijzonder, dat er eenig — bijzonder
— gerucht is ontstaan omtrent een bij
zonderen leerstoel in de bijzondere Von
del-wetenschap. Men zou nog verder
kunnen gaan en zich afvragen, of in
een tijd, die zweert bij specialisten op
elk gebied, riet de instelling van een
ongelimiteerd aantal bijzondere leer
stoelen aanbeveling verdient.
Aan één onzer universiteiten bijv.
moet er, zeker in dezen oorlog, behoefte
zijn aan een bijzonderen leerstoel in het
thans inderdaad zeer bijzondere inter
nationale recht. Ter zee, in de lucht en
te land worden er ten nadeele van de
neutralen zooveel internationaal-juridische leer- en kunststukken vertoond,
dat het zeker in ons onzedige Neder
land de moeite loont, vast in de leer en
den zetel te zijn. Op het gebied der let.
terkunde zijn naast Vondel stellig bijzon
dere leerstoelen in Homerus, Confucius
en Conan Doyle de overweging waard.
Er zijn leerstoelen noodig in de finan
cieele, gouvernementeele en materieele
goochelkunst. En om bij dit alles zijn
goede humeur niet te verliezen, kan het
noodig zijn, dat onze itudeerende jeugd
— natuurlijk op btyzondere wijze — in
de muziekdrama's van Richard Wagner, tot aan de muzikale kluchten van
jazs-koningen als Irving Berlin en
Oeorge Gershwin onderwezen wordt.
Nu men van bepaalde zijde toch blijk
baar de brandende behoefte voelt aan
„bijzonder onderwijs" in de Vondelliteratuur, pleiten wij persoonlek met
hartstocht voor een bijzonderen leer
stoel in de planten, en zeden-leer van het
Vondelpark. Duizenden en duizenden
Amsterdammers zijn in die lommerrijke
dreven aan mijlpalen in hun leven voor
bijgegaan. Temidden van de steen
woestenij van Amsterdam leerden zij
er, beschut in hun met zorg omkoester
den kinderwagen, al vroeg de liefde tot
de natuur, zooals, omgekeerd, psycholo
gen er de natuur der liefde konden
waarnemen. Later wvrd dit onvolprezen
park hun een speelterrein. En hoevelen
van ons hebben er, gehuld in de jongens,
kiel, in de figuur van een martialen en
ijzervretenden boschwachter, niet voor
het eerst kennis gemaakt met het wet
tig gezag. Allerlei sporten, wij noemen
slechts tennissen en schaatsenrijden,
hebben bewoners van de hoofdstad in
dit park geleerd. En via studentikoze
en later huwelijks-rijjolen zijn zij ge
groeid tot nuttige en geëerde leden onzer
maatschappij.
Gij ziet dus, een bijzondere leerstoel
in de historie van het Vondelpark kan
geen uur en geen dag meer worden ge
mist. Tenzij men op het allerlaatste
oogenblik een compromis-oplossing aan
vaardt, en men tevreden is met één over.
weging: de Prins onzer dichters zetelt,
temidden van heesters en bosschages
toch reeds lang op een zeer bijzonderen
leerstoel in een verloren hoekje van z\jn
eigen Vondelpark.
LUMEY.
TlllltUlllltlimillllllllllUI

TER WAARDE VAN ƒ 700 VAN
TREILERS GESTOLEN
Dieven van radio-onderdeelen
in arrest.
(Van onzen correspondent.)
I J m u i d e n , 12 Januari.
Herhaaldelijk hebben den laatsten tfld ongewenschte bezoekers zich toegang verschaft
tot de treilers, die in de Visschershaven lagen.
De dieven bleken voorkeur te hebben voor
radiotoestellen en waardevolle onderdeelen
daarvan. Niettegenstaande verscherpte waak
zaamheid kon de politie eerst aan dit euvel
geen eind maken, daar de langvingers zeer
voorzichtig waren. Na eenigen tijd ontdekte
de recherche echter toch een spoor, dat ten
slotte leidde tot de arrestatie van twee
IJmuidenaren, die reeds verscheidene keeren
met de politie in aanraking zijn geweest. De
beide mannen zijn gearresteerd en hebben
bekend, dat zij zich meester hebben gemaakt
van twee complete ontvangtoestellen en van
een aantal zendlampen. De waarde van een
en ander bedroeg ruim zevenhonderd gulden.

VLIEGTUIGEN NAAR DE EILANDEN
Ook vandaag onderhield de K. L. M. dien
sten naar de geïsoleerde eilanden Urk, Schier
monnikoog en Ameland.
Vanmorgen kwart over negen vertrok een
Fokker F VlI-maohine met post naar Urk, en
om 10 uur ging een tweede machine.
Schiermonnikoog en Ameland kregen ver
binding met het vasteland door de „Mees", die
kwart over elf van Schiphol wegvloog.
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OEWEL hij de beste rijder van het dorp
was, en anders steeds een van de eersten,
die de ijzers onderbond, had Piet dit jaar
geen lust om te gaan schaatsen.
Zwartgallig kijkend, zat hij thuis en bleef
er, ondanks de vele pogingen, door anderen
aangewend, om hem toch op het ijs te krijgen.
„Wat mankaint die?" vroeg zyn moeder„Mie? Niks. Hou dat zoo?"
„Waarom gaist den nait scheuveln?"
„Waarom zol 'k wel. Ik zit hier goud bie
de waarme kaggel".
„Dat is gain proat veur 'n jonge kerel. Doe
hest mie veuls te gau grap van scheuveln oaf.
Doar stèkt wat achter".
„Moak joe nou moar gain kobschraaben,
moeke. Doar stekt niks achter."
Als de kameraden kwamen met de vraag:
„Gaist mit?" klonk het norsch:
„Woar hèn?"
„Op scheuvels waaraargens noar tou."
„Nee."
„Woarom nait?"
„'k Heb gain zin."
Piet ging dan weer naar binnen, de vrienden
reden de wijde polders in, grinnikten en merk
ten op, dat ,,t 't nog zwoar te paluken haar."
Piet hèd het zwaar te pakken...
Het vorige jaar had hij zoolang er fls was
geweest, eiken dag ge
reden, zoodat moeder
toen wel eens een beetje
ontstemd had gevraagd,
„of e nou gain middag
in hoes blieven kon."
Vaak had h(j daarop
niet geantwoord, enkel
gegrinnikt, zooals Piet wel eens vaker deed, als
hij een binnenpretje had.
Louter toeval was het natuurlijk geweest,
maar wanneer Piet de schaatsen onderbond,
deed op hetzelfde oogenblik aan den anderen
kant van het dorp Maaike het ook, en dan
reden beide jongelui eikaar even tegemoetWat lag meer voor de hand, dan dat deze
kameraadschappelijk en sportief oplegden en
gT00te tochten gingen maken, waar Piet een
eerste-klasse-rijder en Maaike een dito rijdster
was. Ver in den omtrek zwierven ze over
vaart, kanaal en plas. Met lange, stevige stre
ken alles voorbij stuivend- Dan .legden ze hier
of daar even aan om een kop heete saliemelk
te drinken of zich bij de warme kachel in een
herberg te goed te doen aan een dampenden
wijngrog. Daarna ging heit weer verder. Zóó
ver, dat het vaak gebeurde, dat Piet Maaike
eerst weer naar huis bracht, als de maan reeds
aan den hemel stond, en duizenden siterren in
den helderen vriesnacht pinkelden.
Niemand wist wat er eigenlijk gebeurde, —
noch Piet noch Maaike spraken er over —,
maar dat er plotseling een kink in den kabel
was gekameh, merkten al de vrienden en
vriendinnen, die zich deerlijk bedrogen zagen
in hum verwachtingen, omtrent een spoedige
verloving.
Dien dag zag Maaike er alleraardigst uit in
haar donker-fluweelen rok en haar bontman
teltje. Piet bewonderde haar dan ook terdege.
Of het kwam door zijn al te groote bewonde
ring, was niet met zekerheid te zeggen, maar
op den terugweg, toen er bijna geen mensch
meer reed, struikelde hij over een scheur in
het ijs, en maakte met Maaike een leelijke tui
meling, waardoor er een flinke scheur in haar
nieuw ijspakje kwam.
Half huilend verweet ze: „Nou most es
kieken."
„Dat kon ik ja nait helpen," trachtte Piet
te sussen.
Maaike, diep verontwaardigd, begon onre
delijk te warden: ,,Konst dat nait helpen?
Hei je wel ooit ? Hai kon 't nait helpen,
'n Hakkekrukker bist j."
„Maaike."
,,'n Hakkekrukker bist. Kenst ja nait
scheuveln. Lef veur dreie, maor vaalen dut-e
nog as 'n klain kind."
„Maaike."
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No. 23. — Bruintje krijgt gelijk. Onder het deksel bevindt zich inderdaad een
diep en donker hol, een ijzeren ladder hangt langs den wand. Onmiddellijk grijpt
het beertje de bovenste sport met zijn rechterhand, maar Wim smeekt heim om niet
naar beneden te gaan.
„Wie weet," zegt hij, „welk gevaar je daar wacht."
„Och, kom," antwoordt Bruintje, terwijl hij lacht, „ik durf het er best op
wagen De ladder is zoo sterk, dat zij wel tien keer mijn gewicht kan dragen. En
daar beneden ? Wel: ik zei ie toch, dat die oude heer mii iets vertelde van een geheim
zinnig meer. Wie weet of dat hier niet ergens in die diepte ligt. Neen, Wim, ik vind
het niet meer dan een staaltje van onzen plicht, dat wij dit gat onderzoeken. En
wacht eens, daar ben ik plotseling op een idee gekomen. Ik vertelde je immers, dat
het mannetje mij de maat had genomen? Deed hij dat misschien, omdat hij dit gat
ai had gezien en begreep, dat hij er met zijn omvang niet in zou kunnen?"
Al pratend is Bruintje den tocht al begonnen, tot grooten schrik van Wim Das,
die een lief ding zou geven als zijn vriendje weer behouden bij hem was.
(Morgenochtend vervolg).

De toon van den uitroep had Maaike moeten
waarschuwen, maar boos als ze was, ging ze
verder, deed ze het eene onredelijke verwijt
na het andere.
„Kenst alladn in hoes koom'n?" was ten
sflotte de bitse vraag van Piet geweest.
„Joa wal. Goa maar."
„Goed."
REEK was al den heelen morgen aan het
schaatsenrijden, en hoewel hij nog een
Voor Maaike goed en wel besefte wat ze
kleine jongen was, kwam hij toch al
had gedaan, stond ze alleein op het ijs...
Omdat den volgenden morgen de dool on aardig vooruit. Als hij moe werd, rustte hij
verwacht intrad, en Piet haar later stelsel even uit, en maakte een praatje met den baan
matig ontweek, had Maaike geen gelegenheid veger Dat was een aardige man, hij schepte
gekregen om hem te zeggen, dat het gebeurde de sneeuw weg, en • maakt, mooie, gladde
haar speet.
baantjes, waar je fijn op rijden kon.
„Dag baanveger", zei Freek.
„Goeien morgen jongen. Koud hè? Sta maar
Dagen en dagen achtereen bleef het vrie niet te lang stil."
„Ik zou ook best zoo'n mooi glad baantje
zen. Groote tochten werden gemaakt, wed
strijden werden gehouden, en ten slotte kon willen vegen," dacht Freek.
„Weet je wat, ik ga thuis een bezem halen."
ook Piet de verleiding niet weerstaan, om de
schaatsen onder te binden. Met forsche stre Vlug bond hy zijn schaatsen af, en rende naar
ken reed hij de polders in en dacht eerst aan huis.
„Moeder, hebt u een bezem vóór mij, ik ga
terugkeeren, toen de zon reeds was verdwe
nen en slechts een vaag rood aan den hemel den baanveger helpen, mag ik?"
„Ja, hoor-"
zichtbaar was.
Moeder gaf haar jongen een fijnen, harden
Een lange baan lag nog voor hem. Bijna
bezem, en Freek liep, zoo hard hij kon, weer
grimmig zette hij zich tegen den wind in, met
naar het ijs, den bezem sleepte hij achter zich
breede armzwaaien voortstuivend, het smalle
aan.
kanaal op.
Daar stond de baanveger al.
Heel in de verte zag hij de donkere schim
„Mijnheer mag ik u helpen?" vroeg Freek.
van een anderen laten rijder... Voor den drie
„Ja zeker, jongen, ik vind het heel aardig
sprong, waar het smalle kanaal in de breede van je."
vaart uitmondde, wilde hi) dien rijder inge
Freek ging meteen aan het werk, maar dat
haald hebben, ging Piet met zichzelf een wed viel niet mee- De klonten sneeuw bleven eerst
denschap aan.
aan het ijs plakken, maar langzamerhand
Toen hij bijna drie kwart gedeelte van den kreeg hij den slag te pakken. Hij drukte hard
weg had afgelegd, keek h(J op en meteen her met den bezem op het ijs, en al heel gauw ver
kende hij de rijdster voor hem... Het was toonden zich mooie, gladde baantjes. Zoo nu
Maaike... Onmiddellijk deed hi) er nog een en dan keek de baanveger eens naar hem, en
schepje boven op... Hij zou Maaike eens laten lachte om zijn blozende wangen en schitte
zien, wie een „hakkekrukker" was...
rende oogen. „Dat wordt een flinke jongen,"
Het meisje deed haar best voor te blijven... dacht hij bij zichzelf.
Ze wist, wie haar achtervolgde... Hem te
Daar kwamen een paar jongens uit de klas
laten passeeren was haar eer te na...
aan.
„Hé, kijk die Freek eens, je künt niet eens
Eensklaps gebeurde er echter iets onver
wachts. Schijnbaar in een scheur gerakend, vegen! jö."
Maar Freek deed of hg niets hoorde, en was
trachtte ze tevergeefs haar evenwicht te be
waren, maar ze viel en gleed zonder zich te veel te blij, dat hij helpen mocht.
„Dat ziet er keurig uit, hoor. Hier is een
bezeeren een eind over het ijs. Naast zich
hoorde ze iemand scherp remmen met dwars- stuiver," zei plotseling iemand en voor Freek
er erg in had, stond hij met het geld in zijn
gezette schaatsen. Ze keek op en zag Piet.
hand, een aardige mijnheer had het hem ge
„Piet."
geven, en verdween lachend tusschen de an
„Hakkekrukker."
deren.
„Begunst direkt weer te raggen (schelden) ?
Wat was Freek in zijn schik. Vlug bracht
Help mie laiver overenne."
hij het geld bij den baanveger, die-erg blij
Zwijgend hielp Piet haar, zwijgend stonden was met zoo'n flinke hulp. Toen de jongen
ze tegenover elkaar.
eindelijk naar huis moest, had hij nog drie
„Bist nog kwoad, Plet?"
stuivers erbij verdiend voor zijn baas.
„Waist nog woar wie kwoad om worren?"
„Dank je wel hoor jongen," zei de baan
,,Joa wel."
veger. „Ik kan het geld best gebruiken hoor.
„Ik nait meer. Ik ben 't vergeten."
Ik heb thuis drie kinderen en die lusten heel
„Plet."
wat boterhammen."
„Maaike."
Freek begreep wel niet heelemaal wat de
Zoo kwam alles weer in orde; en het bleef baanveger bedoelde, maar hij had toch mede
in orde... Alleen heeft Maaike Piet nooit ver lijden met hem.
teld, dat zij met opzet was gevallen... Dat
Onder het eten was Freek bijzonder stil.
behoefde hij niet te wisten...
„Ben je moe, Freek, je eet zoo langzaam,"
zei moeder.
W. J. EELSSEMA.
Freek antwoordde niet.
Nieuw-Scheemda.
„Was het fijn op het ijs?" vroeg vader.
(Nadruk verboden. — Auteursrecht voorbehouden.)
„Ja, paps, ik mocht den baanveger helpen."

Trix
raakt
door

getrouwd

Loastein.
Alf maakt bezwaar.
>,Ja, maar vader... jij beschikt maar over Trix en Wilde,
zonder hen er eerst in te kennen. Ze zijn niet in stilte verloofd,
vergeet dat niet."
„Morgen zijn ze het, Alf. Ik heb zoo'n idee, dat je vriend
Wilde liever niet duelleert. En dat is toch de eenige andere
Mogelijkheid... Die oplossing ligt trouwens voor de hand. Elkaar
doodschieten zou dwaas zijn... en Trix nog maar meer van streek
brengen. En ten slotte denken de menschen tegenwoordig wat
Makkelijker over dergelijke liefdesgeschiedenissen... een meisje,
dat een vriend heeft, wordt niet zonder meer dood verklaard.
Vooral niet, als de vriendschap een huwelijk wordt."
„Maar hoe denkt Rainer over een dergelijk plan, vader?"
„Dat komen we gauw genoeg te weten. Misschien wil jij hem
de boodschap overbrengen... dat ik hem morgen op mijn kan
toor verwacht; het doel der besprekingen zeg je er dan wel
bij--. Dat lijkt me beter, dan wanneer ik naar hem toega en hem
Vertel, hoe ik over hem en zijn verhouding tot mijn dochter
denk. Alle kans, dat het onderhoud dan niet malsch verloopt."
„Nee, beter van niet, vader. Als het dan toch moet gebeuren,
kan ik het veel beter doen. Alleen weet ik niet, waar ik hem
vinden kan."
..Daar is wel achter te komen... Prettig, dat je het doen
^vilt... veel succes."
Agnes Walden zit zwijgend te luisteren. Ze snikt telkens
even na, maar het gesprek tusschen de beide mannen heeft
baar volle aandacht. Bij de laatste woorden van haar man
Zll
cht ze verlicht. Die oplossing lijkt ook haar, als moeder, de
es
nig mogelijke. Nu kan alles nog goed worden. Als Trix maar
e
erst weer beter is!

„Goeden avond, vader."
„Slaap wel, Alf."

Edda is op haar teenen binnengekomen.
„De nachtzuster is er... Ze zit al bij Trix."

„Goed, dan ga ik even naar haar toe."
Agnes Walden staat op en gaat de kamer uit. Alf steekt zijn
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Het bezoek van de
V onken-Koningin

BRUINTJE BEER EN DE GEHEIMZINNIGE PLAS
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OODSTIL zit Lars op den grond voor den
haard, leunt tegen opa's knieën em ge
niet nog na van het verhaal, dat zijn
grootvader hem heeft verteld. Ze zitten daar
nu al een heele poos en gaandeweg is het
donker in de kamer geworden. De haard
straalt een rood licht uit over den vloer en
verspreidt een heerlijke warmte. Door de hel
dere mica ruitjes tuurt Lars naar de vlammen.
Wat is het leuk daar binnen! Hij heeft er
eigenlijk nooit op gelet. Nu ziet hij duidelijk
kooltje voor kooltje, sommige zijn nog zwart,
andere branden al. En terwijl hij zoo zit te
kijken, ziet hi) ineens dat de kooltjes bewegen.
Ze vormen een vuurroode massa en duidelijk
hoort hij mompelen:
,.Zullen we 'them zeggen? Zal hij er niet
om lachen?"
,,Ik zal het hem vertellen", zegt een groote,
vuurroode kool. ,,Hij vindt het vast aardig."
Nieuwsgierig blijft Lars kijken in afwach
ting van wat er zal gebeuren. En ja. De groote
kool komt nu naar voren, maakt een buiging
en spreekt hem aan.

Freek helpt een Baanveger

F

arm door dien van zijn vrouw.
„Met jou heb ik ook nog een appeltje te schillen, Edda,"
zegt Walden met een strak gezicht. „Tegen mijn uitdrukkelijk
verbod in ben je vandaag met Trix naar de rechtszitting ge
gaan."
„Omdat ze per se wilde, vader," zegt de jonge vrouw met
een gezicht, dat niets van haar gedachten verraadt. „En nu
weten we ook, waarom Trix zich door niets heeft laten weer
houden."
„Waarschijnlijk heb je het daarom alleen gedaan... omdat
je wist, dat ze gaan zou en jij haar niet alleen wilde laten,"
trekt AK mm uctpilijk partij voor zijn vrouw.
En zonder moeite brengt Edda, die nog mooier is dan anders
met haar bleek, wat smartelijk gezicht en dramatisch groote
oogen, de leugen over de lippen: „Zoo is het gegaan, Alf. Ik
wilde Trix niet alleen laten."
Hij slaat den arm om haar heen en drukt haar tegen zich aan.
„Je trilt over je heele lichaam, lieveling! Word jij asjeblieft
ook niet ziek."
Edda dwingt zich tot glimlachen.
„Maak je over mij geen zorg, Alf."
„Ga nu, jongen," dringt Walden aan.
Edda wil weten waarheen. Haar mooi, bleek gezichtje trekt
nerveus als ze hoort, dat Alf naar Wilde gaat, om hem het
verzoek van Walden senior over te brengen. Ze klemt zich vast
aan den arm van haar man; het is haar bijna niet mogelijk,
zich staande te houden.
„Dat... maar dat is toch niet goed, vader. Ik vind... dat we
de beslissing over dergelijke dingen aan Wilde zelf moeten
overlaten... Tot een dergelijken stap moet hij uit eigen beweging
komen..."
„Dat ben ik niet met je eens, beste kind. Naar wat ik van
Alf heb gehoord, is die meneer Wilde wel een groote vrouwen
liefhebber... maar niet bepaald een voorstander van het huwe
lijk. En als we den naam van Trix willen redden, moeten we
de dames en heeren kletskousen voor zijn. Een aankondiging
van een verloving lijkt mij het beste... vandaag nog of op zijn
laatst morgen, voor ze aan ons beginnen te knabbelen."
„U gaat zoo iets doen... zonder Trix er in
kennen?"
„Wat Trix heeft gedaan, is genoeg bewijs voor haar ge
voelens... Waarom zouden we haar er dan nog naar vragen?"
antwoordt Walden stug. „Maar vertel jij me eens Edda... jullie
zijn zulke vriendinnen... Trix koestert een soort vereering voor
je... Hoe komt het, dat jij me niet gewaarschuwd hebt? Heb je
er inderdaad niets van geweten?"
Met haar groenig-blauwen sfinxenoogen ".ijkt ze hem rustig

Toen vader weer naar kantoor was, zat
Freek nog maar steeds aan tafel met een
peinzend gezicht.
„Is er wat jongen?" vroeg moeder nog
eens.
En opeens kwam het hooge woord er uit.
„Moeder," vertelde Freek, „die baanveger
is zoo'n beste man, hij heeft drie kinderen,
en die lusten heel wat boterhammen. Daarom
moet hij den heelen dag op het ijs blijven, om
geld te verdienen, mag ik hem een kop koffie
brengen?"
„Natuurlijk jongen, waarom heb je dat
niet dadelijk gevraagd? Vader en moeder
vinden het juist heel prettig als je iets voor
anderen doet."
Vlug werd er een fijn fleschje koffie klaar
gemaakt, moeder deed er een kopje bij,

De baanveger was erg blij met zoo'n
flinke hulp.

draaide de flesch in een wollen doekje, zoodat
de koffie lekker warm bleef en stuurde Freek
weg met de heerlijke tractatie.
De baanveger stond juist zijn boterham te
eten, zoo maar in de koude zonder melk of
koffie, toen Freek bij hem kwam.
„Alstublieft, baas, dat is voor u," zei de
jongen en gaf hem het fleschje.
„Jongen, jongen, wat een verrassing," riep
de baanveger. Eerst warmde hij zijn beide
handen om het fleschje, en toen dronk hy de
koffie.
,,Hè, dat smaakt! Dank Je wel, hoor jongen,
zeg maar tegen je moeder, dat ik in mijn
schik ben met de tractatie"
Freek stond verheugd te kijken, en bij zich
zelf dacht hij:
„Zoolang er ijs ligt, breng ik den baanveger
eiken dag warme koffie."
En dat gebeurae ook.
RIEKE.

„Jij bent een menschenkind en je heet Lars,
niet waar? Ja, ja, dat weten wij hier allemaal
best. Maar j(j weet niet hoe wy heeten. Kolen,
zul je misschien zeggen, en dan heb je niet
heelemaal ongelijk. Wy zijn kolen zooals jy een
mensch bent, maar jy hebt toch óók een naamNu, dat hebben wy eveneens. We hebben alle
maal onzen eigen naam, en ieder begint met
vuur. Ik heet byvoorbeeld Vurox en mijn zusje,
het kooltje hier naast me, heet Vura."
Vura maakt een diepe buiging en zegt met
©en hoog stemmetje
„Prettig om kennis met je te maken, Lars.
jy hebt pas een zusje gekregen, is 'tniet?"
Lars knikt eens. Hij is te verbouwereerd om
te kunnen praten.
,,Je boft, dat Je juist vandaag naar ons bent
komen kijken," zegt Vurox. „Wy hebben nameiy,k een groot feest, omdat de vonkenkoningin op bezoek komt."
,,De vonkenkoningin ? Wat zal die mooi
zyn!" roept Lars.
Eindeiyk heeft hy dan toch antwoord durven
geven.
„Ja, dat is ze ook, je zult haar dadeiyk
zien," zegt Vurox vol trots.
„Wat komt ze eigenlijk doen?"
O; de vonkenkoningin komt alleen als het
erg koud is, zooals nu. Ze woont in een prach
tig, vuurrood paleis midden in den haard. Van
daar uit regeert ze over haar onderdanen, het
vuurvolkje. Ze is niet alleen heel mooi, maar
ook erg lief, en rechtvaardig. Soms wordt, het
eene kooltje veel rooder dan het andere. Dat
mag niet, we moeten allemaal even rood zijn
en evenveel warmte geven. Dan stapt ze in
haar koets, die met acht vurige paarden is be
spannen, en rydt naar de kamer. Ze moet dan
den grooten hoofdweg volgen, want op een be
paald punt, vlak onder den rooster van de
kachel, zit een koperen bai, dien ze even met
haar hand moet aanraken om zichzelf, de
koets en de paarden in een warmen lucht
stroom te veranderen, die voor jullie menschen
onzichtbaar is. Op die manier rydt ze jullie
huis door op zoek naar het dienstmeisje. Als
ze het meisje heeft gevonden, fluistert ze haar
wat in 't oor. Daar merkt ze niets van, maar
even later bedenkt ze, dat ze de kachel wat
moet opporren, want dat er zich anders te
veel asch vormt. Dan gaat ze naar de kamer
en pookt in 't vuur, waardoor de vrede by ons
weer wordt hersteld. Dat had je niet gedacht,
hè, Lars?"
*
„Neen, 't ïykt wel een sprookje, zoo mooi."
antwoodde de jongen verbaasd.
„Wacht maar tot de koningin straks komt.
Dan zul je wat zien."
Vol spanning tuurt Lars door de mica
ruitjes.
Plotseling hoort hy een hevig geknetter. De
kooltjes springen allemaal haastig opzy om
plaats te maken voor den stoet dié in aantocht
is. Voorop loopen allemaal kleine vuurroode
kooltjes, en daarachter komt een heel stel git
zwarte.
„Waarom zyn die zwart?" vraagt Lars.
„Omdat ze tot nog toe alleen maar in 't pa
leis by de koningin hebben gewoond. Ze zyn
nog noodt in vuurland zelf geweest. Ze hebben
aan 't hof heel mooi leeren dansen en nu ko-'
men ze ons hun kunst vertoonen. De koningin
is er wat trotsch op, want zij heeft hun zelf
die dansen geleerd.
De zwarte kooltjes zyn ondertusschen heele
maal naar voren gekomen en hebben zich net
jes in twee rflen opgesteld.
En dan ineens verschijnt de koningin. O, wat
is ze mooi in haar vuurrood gewaad! Op het
hoofd draagt ze een kroon van sohitterende
vonken en om haar middel heeft ze een krans
van lichtblauwe vlammetjes. Lars kijkt zijn
oogen uit en als hy al de vuurkooltjes voorover
ziet buigen, volgt hy hun voorbeeld. De konin
gin groet hem vriendelijk terug en voegt zich
dan by de danseresjes die inmiddels ook rood
zyn geworden.
En zoo krygt Lars een schitterend vonkenballet te zien. De koningin danst in het mid
den. Hoog en sier'ijk springt ze boven de an
deren uit, die als een wervelwind om haar heen
fladderen. Nu eens buigt ze naar rechts, dan

I Injezunatm Meavaeehny.)

Ruwe Huid
Ruwe Handen]
Ruwe Lippen

aan. Zonder een spier van haar gezicht te vertrekken, houdt
ze den onderzoekenden blik van Walden uit. „Niets... en minder
dan niets, vader... Ik wist gewoon niet, wat er gebeurde, toen
Trix opeens opstond... en bekende!"
„Een verduiveld onaangename geschiedenis... verduiveld on
aangenaam. Maar we zullen zorgen, dat de zaak nog niet erger
wordt. Goedenavond Alf... Edda!"
Alf en Edda blijven alleen.
„Lieve schat... je ziet er ellendig uit. Al die opwinding ook...
dat wordt op den duur te veel... Kom... ik zal je even naar huis
brengen. En dan moet ik naar Wilde... ik vind het reusachtig
onaangenaam... maar het möèt."
Ze slaat de armen om zijn hals.
„Doe het niet, Alf... Je krijgt een weigering. En dan is de
beleediging nog veel erger."
„Ben je daar 200 zeker van ?"
„Je kent toch even goed als ik Wilde's opvattingen over het
huwelijk... zijn tegenzin in alles, dat naar dwang zweemt."
„Ja... Maar dan zal hij zich voor dezen keer nieuwe opvattin
gen moeten laten aanmeten... Die opvattingen van hem gaan
trouwens in de practijk niet op. Als hij dat maar inziet!"
„Ik ben bang, dat hij het niet zal doen. En dan is het voor
Trix nog veel erger. Ga niet naar hem toe, Alf... ik smeek
je erom!"
Hij voelt, dat ze over het geheele lichaam siddert... Hij ziet
de opwinding in haar onnatuurlijk glanzende oogen. Maar hij
begrijpt niet wat haar zoo van streek brengt.
„Ik geloof beslist, dat je koorts hebt, lieveling. Je moet dade
lijk naar bed. Als je wat kalmer bent, zie je de dingen anders..,
geloof me! Je mqet niet vergeten, dat Wilde Trix tot het aller
laatste oogenblik gespaard heeft... En dan zou hij niet de con
sequenties van zijn daad willen dragen. Kom, dat geloof ik nooit!"
„Wacht dan maar af. En probeer asjeblieft niet, hem te
dwingen."
„Ik heb vader beloofd, dat ik vandaag nog naar hem toe zou
gaan."
„En als ik je vraag, als ik je smeek, het niet te doen, Alf?"
„Ik begrijp je niet, Edda... Kom, kind, wees verstandig!... Ik
heb geen keus... of ik ga zelf... of vader gaat... En natuurlijk
kan ik, als zijn vriend, veel beter met hem praten. Als vader
gaat... dan heb je kans, dat het in ernst misloopt, dat een geluk
kige oplossing volkomen uitgesloten is... Dan wordt er geduel
leerd... en vader is nog altijd een uitstekend schutter. En
aangezien Rainer Wilde ook behoorlijk schieten kan... begrijp je,
wat er gebeurt."
Ze kijkt hem met van angst flikkerende oogen aan.

PUROL

Doos 30 cent.
Bij Apolh. en Diogist

Meeuwen voeren
Eiken morgen op het plein,
Tot vlakbij ons raamkozijn,
Komen meeuwen in een vlucht
Dalen uit de blauwe lucht.
Op haar veertjes, blank en fijn,
Straalt de winterzonneschijn,
't Is een kwett'ren door elkaar
Van die bonte vogelschaar.
Hoor ze kryschen, hong'rig tieren,
En langs 't open venster zwieren.
„Zeg, waar kom je toch vandaan,
Met die bonte pakjes aan?"
„Kom je héél ver over zee f
Breng je storm en regen mee f
Of wel hagel, — of dik ijsf
Woon jp in een sneeuwpaleisf"

„Zijn die kleine, witte veertjes,
Lekker-warme winterkleertjes f
Maar je moet toch eerst wat eten,
'k Zou het heusch nog haast vergeten
„Hier, 'k strooi kruimels in de lucht,
Vang ze maar, zóó in je vlucht.
Bontje, wees niet zoo brutaal,
't Brood, — dat is voor allemaal".
„Waarom vlieg je pijlsnel heent
Nu sta ik hier weer alleen.
'k Wou je juist nog even vragen,
Mij naar 't sneeuwpaleis te dragen."
„Maar dat zal toch moeilijk gaan,
Want ik mag niet bij moes vandaan.
Morgen, lieve vogelschaar,
Sta 'k hier weer met kruimels klaar."

RIEKE.

HOEVEEL KM LIEP DE WAGEN?
Om het antwoord te vinden tellen we eerst
het geheele aantal km van alle banden byeen. Dat is 58-000 km, maar dat hebben de
vijf banden afgelegd. Een auto, in ieder ge
val déze, loopt op vier wielen, zoodat we
slechts het geheele aantal km moeten deelen
door vier om te weten hoeveel km die wagen
geloopen had. Dit is 14.500 Ion.

weer naar links. Duideiyk hoort Lars het
zachte geknetter, ontstaan door de trippelende
voetjes. En terwijl de koningin met haar leer
lingen danst, zingt bet vuurvolkje een aardig
lied.
Dan, ineens, wordt het licht in de kamer op
gedraaid en moeder komt bónnen met de tJhee.
Grootvader schrikt uit zijn slaap wakker.
„Wat zitten jullie daar gezellig by den
haard," zegt moeder. Ja, 't is erg koud ge
worden. Het vriest"
„Daarom kwam de vonkenkoningin," fluis
terde Lars zoo zachtjes dat moeder het niet
eens hoort.
Voordat Lars naar bed gaat, kykt hij nog
eens heel goed naar den haard maar van het
vrooiyke vuurvolkje is niets meer te zien.
K. P.

„Heeft vader gezegd... dat hij dat doen zal?"
„Zoo duidelijk als wat, Edda... Of onmiddellijk een verloving...
óf bloedvergieten!"
„Als dat waar is, Alf... ja, dan moet je gaan."
Ze snikt het uit. Alf heeft alle moeite haar tot bedaren
te brengen. Maar ten slotte is zij het, die er bij hem op aandringt,
weg te gaan...
Het onderhoud.
Rainer Wilde en zijn verdediger, Lutz Gruber, zitten op een
gezellige hotelkamer tegenover elkaar... De jonge schrijver wil
eerst wat bekomen van de doorgestane emotie, vóór hij naar huis
gaat. En Gruber blijft eveneens nog een nacht in Hamburg.
„Maar morgen vroeg moet ik terug, Rainer, Hier heb je me,
den hemel zij dank, niet meer noodig."
Ze staren zwijgend voor zich uit. Rooken sigaret op sigaret.
Ze zijn nog geen uur in het hotel. Er waren nog van allerlei for
maliteiten te vervullen, vóór Rainer Wilde, bevrijd van de ver
schrikkelijke verdenking, die maandenlang op hem gerust had,
het gerechtshof verlaten mocht, vóór hij weer als vrij mensch
mocht doen en laten, wat hij wilde.
„Ik ben voor niemand te spreken," had hij den portier nadruk
kelijk gezegd, voor hij naar boven ging.
Nu zijn ze alleen en praten nog wat na.
„Dat geval van jou is het merkwaardigste, dat ik ooit heb
beleefd," begint Gruber na een poos zwijgen. „En in een advo
catenpraktijk, met veel strafzaken, beleef je heusch wel het een
en ander."
„Hm!"
„Waarom ben je zoo stil? Nu nog, na de vrijspraak? Je hebt
je netjes tegenover me gedragen, dat moet ik zeggen. Ik vergeef
je nooit, dat je mij, je Verdediger nota bene... niets van die
afspraak bij je thuis hebt verteld... Dat zou de zaak heel wat
makkelijker gemaakt hebben. Ik begrijp dan ook niet..."
„Juist, omdat je mijn verdediger was, Lutz... daarom kon ik
je niet zeggen, dat er iemand bestond... een vrouw... die mijn
onschuld zou kunnen bevestigen. Want zelfs als ik haar naam
niet had genoemd... zou jij net zoolang gevischt hebben, tot je
dien wist. En dat..." hij kijkt Gruber aan, „en dat is juist, wat
ik niet wilde."
„Maar het was ernst, Rainer. Het ging om je hoofd."
„Je vergeet, dat de uitspraak nog niet geweest was."
„Iioor eens hier, Rainer. Je kunt onmogelijk gelooven... nu
nog... dat je vrijgesproken zou zijn... Je was veroordeeld zoo
vast als een huis."

(Wordt vervolgd.)
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BRIEVEN VAN EEN LOTTA AAN
EEN UITGEWEKEN VRIENDIN

• &

„Wij hebben als Finnen slechts de keuze: alles of
niets". — „Kon je dien menschen in het Westen
maar toeschreeuwen, dat ze zichzelf zullen vernie
tigen, als ze Finland aan zijn lot overlaten."
LACHWEKKENDE RUSSISCHE
BELOFTEN
(Van een medewerker).
Een Finsche Lotta, leerares in de Finsohe taal en letterkunde aan een middel
bare school te Helsinki, schreef eenige
brieven aan haar naar Nederland uitge
weken vriendin,

draagt.

waarvan wjj er enkele

uit de maand December van het vorige
jaar vertalen. De briefschrijfster is in het
begin van December

uitgeweken naar

Ilmajoki, liggend in de provincie ZuidPohjola in de buurt van Vaasa (aan de
Finsche Westkust).
3 D e c. Ik hoop dat je dezen brief zult ont
vangen. Hier in Finland wordt de post ten
minste nog altijd bezorgd. Het schijnt dat jij,
in Nederland, althans wat je aardsche deel be
treft, er beter aan toe bent dan wij. Hier
weten we al hoe het is als op een koelen, hel
deren Decemiber-morgen de sirenes gaan loeien
en hoe 's avonds ons mooie Helsinki er udt ziet
bij den rook van in brand geschoten gebouwen.
We hoeven daar anders niet trotsch op te zijn.
Bijna den heelen Donderdag en Vrijdag heeft
de geheele bevolking van Zuid-Finland in
schuilkelders of de bosschen doorgebracht.
's Ochtends ging ik gewoon naar school om
les te geven. Ik stond juist voor de klas, toen
men hard de trap af kwam geloopen. Ik
maakte de deur opein en vernam dat men boven
de sirene's had hooren loeien. Naderhand bleek
dat men in één klas niets had gehoord en ge
durende het bombardement gewoon met les
geven was doorgegaan. Ik telefoneerde direct
naar moeder dat ze in den schuilkelder zou
gaan. Maar toen ik om 11 uur thuis kwam,
stand ze rustig in de keuken koffie te zetten.

LEDEN VAN DE FINSCHE LOTTA SVARD, de
organisatie van vrijwilligsters, welke haar naam
ontleent aan de figuur van de marketentster uit
het dichtwerk van den Zweedsch-Finschen schrijver
Runeberg, „Fanrik Stals sagner" — de verhalen
van vaandrig Stal —, waarin de Finsch—Russische
oorlog van 1808109 wordt behandeld.

Ik heb haar toen vlug meegenomen naar het
bosdhje, waar we veel kennissen aantroffen.
Alle menschen waren erg kalm. Er werd zelfs
gelachen. Alleen een baby, uit haar slaap wak
ker geworden, huilde.
De tweede sirene hoorden we om drie uur.
Voordat de sirene begon te loeien werd er al
door het luchtdoelgeschut geschoten. Moeder
was net naar den melkboer. Je begrijpt hoe
ongerust ik was. En nog wel zonder mantel.
Ze is zoo eigenwijs. Ik wilde niet dat ze het
huis uit zou gaan. Bovendien was er verordend,
dat men zich op alles moest voorbereid hou
den. Deze aanval was heviger dan de eerste.
Er ontstond brand in een straat, waarvan ik je
liever den naam niet noem, omdat de krant
dezen ook niet vermeldde.
's Avonds zijn we uit Helsinki gevlucht. Het
ging heel kalm toe bfl het vertrek. Heelemaal
geen paniekstemming. Op vrachtauto's werden
we door het verduisterde Uusimaa (de naam
van de provincie waarin ook Helsinki ligt),
vervoerd. Al je zilver heb ik meegenomen.
Vind je het goed dat ik dit aan den Finschen
staat geef, als je het toch niet meer kunt krij
gen. Dat is toch beter dan dat de eerste de
beste roover zich er meester van maakt! Ik
geef mijn zilver natuurlijk ook.
Zou dit de laatste brief zijn dien je van
mij ontvangt, als je hem tenminste ontvangt?
Het is voor een mensch onmogelijk dat te
denken. Geloof echter niet dat ik dit schrijf
om te klagen. Integendeel. Ik voel in de ge
dachte dat je dezen brief misschien niet ont
vangt .eerder iets plechtigs en iets dat zoo
hard is als diamant. Wij mogen nooit week
hartig worden. Dat is altijd mijn overtuiging
geweest, dat weet je wel. En nu probeer ik
me d^ar geheel aan te houden. In elk geval
kan ik je zeggen, dat mijn moeder tot nu toe
geen enkelen traan heeft gelaten. Wij 'hebben
als Finnen slechts de keuze tusschen: alles
of niets. Jij, als Finsche, weet wat dat voor
ons beteekent. Het grootste onrecht dat een
volk kan treffen, heeft ons getroffen. De
geheele westersche, beschaafde wereld, de
wereld van Goethe, Shakespeare, Dante,
Curie, Cervantes, Rembrandt, veroordeelt
zichzelf door onderling te vechten in plaats

i

Wij publiceeren hiernaast drie brieven,
door een Finsche Lotta aan haar naar
Nederland uitgeweken vriendin, die juist
door den eenvoud er van zulk een veelspre
kend getuigenis afleggen van den moed en
de kalmte waarmede het dappere Finsche
volk den ongelijken strijd waarin het bui
ten zijn schuld is geunkkeld, voert en

van samen met ons tegen het barbarisme uit
het Oosten. Het barbarisme dat den geest
van het Westen verwerpt, is in den aanval.
Het zijn toch Westersche hersenen en wes
tersche handen die de geniale producten heb
ben gemaakt, die nu door de Russen zijn over
genomen, ofschoon ze nog inferieur zijn aan
die uit toet Westen. Kon je den menschen, daar
in het Westen maar toeschreeuwen, dat ze
zichzelf zullen vernietigen als ze Finland aan
zijn lot overlaten.
Lieve vriendin, je hart is zeker bedroefd.
Draag onze zaak met je mee in je gedachten
en bid voor ons als je kunt. Ik ben er zeker
van dat in deze tijden iedere Fin kan bidden.
Drie dagen oorlog hebben aangetoond, dat
men zich niet hoeft te schamen Fin te zijn.
Onze soldaten doen hun plicht. Hoe je aard
sche deel ook moge zijn, in elk geval heb jij
reden om in alle nederigheid trotsch te zijn
omdat je tot dat volk behoort dat zijn eer
niet heeft verkocht.
I l m a j o k i , 10 Dec. '39. De Zweedsche
persattaché heeft ontslag gevraagd uit zijn
werkkring om naar het Finsche front te gaan.
Als reden geeft hij op: „Nu is er geen sprake
van alleen maar een zaak van Finland of van
de Scandinavische landen, maar een van de
geheele mensöhheid. Er is iets wat erger is
dan de dood: eerloosheid."
Ons huis hier in Ilmajoki is vol vluchtelin
gen uit alle deelen van Finland. Grenzen tus
schen de provincies zijn er hier niet meer. We
moeten weerstand weten te bieden aan het lot.
Het te willen ontwijken is onmogelijk, ja be
lachelijk. Onze jongens hebben een groot uit
houdingsvermogen, maar weet je dat de Rus
sen op onzen onafhankelijkheidsdag (6 Decem
ber) gas hebben gebruikt. In Salmi zijn geval
len van ademhalingsstoornissen tengevolge
van gas geconstateerd en bij Kaunas in Karelië
werd mosterdgas gebruikt. Is dat geen bewijs
van de groote zwakheid van de Russen? Nu
ze het niet zoo gemakkelijk kunnen klaar spe
len als ze gedacht hadden, doen ze dat. In elk
geval zijn er ,,gaszieken". Wanneer zal de bur
gerbevolking die „vriendelijkheid" te beurt
vallen? Weten doen we dat niet, maar
dat ze ons die willen bewijzen, daar houden we
in elk geval rekening mee. Het eerste slacht
offer van het bombardement was een zeven
jarig meisje. Weet je, dat naast haar verbrij
zeld lichaampje op straat een vlugschrift uit
een vliegmachine werd gevonden waarin stond:
„Wij zijn jullie vrienden". Wat denk je van
zoo'n „vriendschap?" Herhaaldelijk hooren
we van verschillende kanten vertellen dat de
burgerbevolking op het land met machine
geweren uit de vliegmachine wordt beschoten.
Uit Kaunas wordt verteld, dat de Russen voor
hun tanks in elk geval soldaten, maar mis
schien zelfs gewone burgers de ondermijnde
plaatsen laten opruimen. Deze mensoheiijke
schilden vliegen dan eerst in de lucht, waarna
de tanks over hun lijken vooruit kunnen. In de
krant stond dat men bij dergelijke aanvallen
ook vrouwen had hooren schreeuwen en dat
het arme gevangen genomen Polen zouden
zijn, die zoo worden behandeld. Je durft er
niet aan te denken wat het lot van de Finsche
gevangenen in Rusland zal zijn. En het mooi
ste is nog, dat de Russen beweren dat ze niet
met Finland in oorlog zijn, maar dat hier bur
geroorlog zou zijn! In Terijoki is de regeering
van KuuiSinen, die volgens Molotov de echte
regeering van Finland is!!! Die is van plan de
vrijheid aan het Finsche volk te brengen! En
weet je wat die regeering belooft? Het is echt
waar! Luister: Finland krijgt volksscholen en
iedereen krijgt twee weken zomervacantie,
verder een werkdag van 8 uur! (al deze din
gen ibezitten de Finnen reeds langen tijd'! red.)

i

q

r

De bourgeois worden vermoord en de arbeiders
mogen op het land blijven, als... ze belasting
betalen enz. enz.!
Gisteravond trachtte de radio-uitzending
voor de Finnen uit Moskou ons te paaien met
de belofte van gratis universitair onderwijs!
Maar dat bestaat hier todh, zooals je zelf
weet, al lang. Aan de universiteit van Moskou
studeeren 4000 studenten. De onnoozelen weten
niet eens, dat de universiteit van Helsinki al
leen al 6 tot 7000 studenten telt. Dergelijke
heerlijke beloften en nog veel ander fraais
krijgen we te hooren over de toekomst onder
de Sowjets. Dus we krijgen een toestand die
slechter is dan bij ons nu. Ook het Finsch, dat
ze door de radio uitsturen, is een eigenaardig
soort Finsch. Zoo werd er o.a. verteld dat
Nederland in het water was verdronken (upottamisesta) i.p.v. onder water gezet (veden
alle laskemista).
Het is werkelijk om te lachen, maar aan
den anderen kant schrik je bij de gedachte,
dat we alleen zouden komen te staan in onzen
strijd ter verdediging van de westersche cul
tuur tegen het barbarisme. Is de westersche
beschaving aan het ondergaan? Is de wilde
avondstorm aangebroken? Zijn de volken die
dat verdragen zoo gedegenereerd dat zij niet
eens meer de kracht hebben zioh te verde
digen? Zien zij niet het eenige werkelijke ge
vaar dat hen bedreigt n.I. het barbarisme uit
het Oosten. Niet die arme Russische soldaten
die wij hier zoo goed als we kunnen verzorgen,
zijn daarvoor verantwoordelijk, maar hun lei
ders. Denk eens aan het feit dat elke gevan
gen genomen Rus buitengewoon verbaasd was
dat hij niet werd doodgeschoten, want men
had hun verteld dat de Finnen alle krijgsge
vangen Russen fusilleerden.
Ik heb je dit allemaal verteld, opdat de
menschen uit je omgeving weten hoe groot
onze strijd tegen de ruwheid is.
ILMAJOKI, 17 Dec. '39. Deze brief is be
doeld als Kerstgroet. Het is niet zeker of je
dezen brief krijgt en wanneer je hem krijgt.
Ook weten we niet, of dit de laatste Kerst
groet is na zoovele Kerstdagen die we tezamen
doorbrachten. Er is geen enkele reden om dit
niet onder oogen te zien en niet te schrijven,
ofschoon het op klagen zou kunnen lijken.
Tegelijkertijd dringt zich de gedachte op: is
deze oorlog het begin van een groote veran
dering die in het leven der menschen zal ge
schieden of is het geen verandering, maar een
einde? Is het misschien het begin van een
nieuwen bloei op aarde? Dergelijke gedachten
komen nu en dan bij me op, al zijn we op het
oogenblik vol „sisu" (de Finsche eigenschap
van taai volhouden, Red.) en kracht en al
hebben onze jongens tot nu toe wonderbaarlijk
dapper in het helsche vuur van het front
stand gehouden. Toch zijn ze maar met wei
nigen... en na hen? Jij weet het even goed:
wij kunnen niet leven als slaven van Russische
barbaren.
Denkend over de positie van ons volk en
over den strijd ook van andere volken tegen
het communisme, heb ik een stoute gedachte
gekregen met betrekking tot ons volk en het
Christendom. Misschien moet ons volk zich nu
voor het heil van de andere volken opofferen,
zooals Christus dat eens voor het heil van de
menschen deed. Van Vuoksi tot Petsamo lijden
honderden en honderden menschen terwille
van anderen. Ze worden niet aan het kruishout
geslagen, maar vele andere door het menschelijk vernuft uitgedachte folterwerktuigen
nemen zijn plaats in. En als ik opstandig word
en me afvraag waarom juist ons kleine volk
deze daad moet volbrengen, antwoord ik me
zelf: het is mogelijk dat de beschaafde wereld
hierdoor gered wordt en dan is het eigen
leven het mooiste offer dat men voor zijn
evenmensch kan brengen.
We zullen probeeren ook vandaag de
Kerstkaarsen aan te steken, ofschoon de
vlammen zeker zullen flikkeren door het geloei
der sirenes en het vallen van de bommen. Zoo
lang er nog één mensch over is, zullen we
onze kaarsen aansteken. Dat zal de vijand
nooit kunen verhinderen.

„POLITIEKE

VERNIEUWING"

IN JAPAN
Grootere economische controle
en stabiliseering van den
politieken toestand.
TOKIO, 13 Januari. (Reuter.) In financieele kringen verwacht men binnenkort een
„politieke vernieuwing". Een krachtiger poli
tiek stelsel met grootere economische contróle
worden overwogen.
Men verwacht, dat de wijziging zonder ver
deren ophef zal worden ten uitvoer gelegd,
zoodat de openbare meening gekalmeerd zal
worden. De vitale diplomatieke politiek zal
worden voortgezet en interne economische pro
blemen met nieuwe kracht worden ter hand
genomen.
Verklaard wordt, dat alleen door een stabi
liseering van den politieken toestand de teere
machinerie van het nationale bedrijfsleven op
soepele wijze op gang kan worden gebracht.
De Chineesche kwestie moet ook op redelijke
wijze worden geregeld en de Japansche oor
logseconomie opnieuw worden onderzocht en
op duurzame basis worden versterkt, aldus
deze kringen.
De „Times" meldt nog uit Tokio: De bejaarde
staatslieden, wier taak het is een nieuwen Japanschen minister-president te vinden, voeren
op het oogenblik veelvuldige besprekingen,
maar in hoeverre zij met hun taak geslaagd
zijn en in welke richting, is nog niet bekend.
Volgens de „Asahi" zou generaal Abe te
genover Joeasa, den minister voor de Keizer
lijke huishouding, hebben toegegeven dat het
publiek vraagt om een „sterken man" en dat
de verhouding van acht verschillende regeerin
gen in zeven jaar en daarna drie binnen twaalf
maanden ongewenscht genoemd moet worden.
Het zou de taak van den sterken man zijn om
de Chineesche affaire tot een goed einde te
voeren. Daarvoor heeft hij twee eigenschappen
noodig. In de eerste plaats zal hij iemand moe
ten zijn, die het vertrouwen geniet van alle
groepen en jegens wie geen partij-oppositie
zal bestaan. In de tweede plaats moet het
iemand zijn met groote capaciteiten, ervaring
en beslistheid.
Aan de eerste vereischten voldoet prins
Konoje; de vroegere premier, generaal Oegaki,
voldoet aan de tweede. Hoewel het leger een
beroep op hem doet, verbergt prins Konoje
nauwelijks zijn geringe bereidheid om als
premier op te treden, terwijl verschillende
militaire kringen tegen den persoon van ge
neraal Oegaki bezwaren opperen. Prins Konoje
zou Seihin Bteda hebben aanbevolen, een
minister van financiën in een vroeger kabinet.
Deze geniet het volste vertrouwen van de
financieele en de zakenwereld, maar voldoet
niet aan de door het leger gestelde eischen.
Prins Konoje's argument voor de benoeming
van Seihin Ikeda was de opvatting, dat econo
mische en sociale maatregelen op het oogen
blik van het allerhoogste belang zijn.
De bladen echter noemen den naam van de
generaals Araki, Minami en Soegijame. Dit
beteekent althans dat de pers van oordeel is,
dat slechts een militair thans als premier zal
kunnen optreden.
BELGIË

WATER IN MIJNGANG
Acht mijnwerkers
omgekomen.
LENS, 12 Jan. (Havas.) In den afgeloopen nacht heeft zich een mijnongeluk voorge
daan in schacht no. 3 der mijnen van Lens te
Lievin. Een ploeg van 11 arbeiders werd over
vallen door een waterhoos, die in een mijn
gang doordrong. Drie arbeiders slaagden er in
zich in veiligheid te brengen, de acht overigen
verdronken. Het zal verscheidene dagen duren
voor men de lijken der slachtoffers zal kun
nen bergen.
WEER VREEMDE VLIEGTUIGEN BOVEN
BELGIË.

BRUSSEL, 12 Jan. (Havas.) Het minis
terie van defensie deelt mede, dat vandaag
vreemde vliegtuigen boven België en wel bo
ven de provinciën Limburg, Luik en Luxem
burg hebben gevlogen. Afweergeschut en
jachtvliegtuigen kwamen in actie om de toe
stellen van het rechtsgebied te verdrijven.

{Nadruk verboden.)
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WASHINGTON, 13 Januari. (Reuter.)
De „New York Times" deelt mede, dat de com
missie voor den scheepsbouw overweegt, bin
nenkort twee koopvaardijschepen van 35.000
ton te bouwen, welke gemakkelijk kunnen
worden verbouwd tot vliegtuig-moederschepen, ruimte biedend voor 75 vliegtuigen elk.

JAPAN DIENT RAPPORT
IN OVER MANDAAT
GENÊVE, 12 Jan. (Reuter.) De afdeeling mandaten van het Volkenbondssecreta
riaat heeft van de Japansche regeering rap
port over 1938 ontvangen betreffende het be
stuur der eilanden ten noorden van den eve
naar, die onder Japansch mandaat staan. Men
hecht beteekenis aan het feit, dat Japan, al
heeft het zich uit den Volkenbond terugge
trokken, toch nog contact houdt met de Vol
kenbondsorganisaties.
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SPANJE

FABRICATIE VAN DIESELMOTOREN
HERVAT
Scheepsmotoren voor eigen
oorlogsvloot.
BARCELONA, 13 Jan. (Havas.) Spanje,
dat een der twaalf landen is, welke Dieselmo
toren voor schepen bouwt, heeft de productie,
die tijdens den burgeroorlog was gestaakt,
hervat. Op het oogenblik worden motoren van
1800 en 300 p.k. vervaardigd. Er wordt verder
een studie gemaakt van het vervaardigen van
motoren van 7000 p.k.; in de toekomst wil
Spanje zelf'de scheepsmotoren voor zijn oor
logsvloot bouwen.
Op het traject Madrid—Sevilla van de
spoorwegen zijn voor het eerst proeven geno
men met nieuwe Dieselwagens. Deze wagens
kunnen een snelheid van 120 km per uur ont
wikkelen en bieden plaats aan 80 passagiers.
De wagen is gestroomlijnd.
Aangezien de proeven hebben voldaan, zul
len de wagens binnenkort regelmatig in dienst
worden gesteld.

HET DUITSCHE RIJK

JODEN OPGEROEPEN VOOR
ZWAREN ARBEID
BERLIJN, 12 Jan. (U. P.) Uit betrouwbare
bron wordt gemeld, dat in de laatste maanden
te Berlijn 20.000 Joden zijn opgeroepen voor
het verrichten van zwaren arbeid, voornamelijk
in de bouwvakken. Ook moeten zij de steenkolentreinen helpen lossen. Gedurende de
laatste veertien dagen zijn zij eveneens aan
het sneeuwruimen gezet. Reeds sedert het uit
breken van den oorlog bestaat de bepaling, dat
alle Joodsche mannen van 18 tot 55 jaar voor
zwaar werk opgeroepen kunnen worden. Vóór
dien tijd waren slechts Joden, die ondersteuning
ontvingen, verplicht daartegenover een zekere
hoeveelheid werk te verrichten.
Tot de aldus te werk gestelde Joden behooren zakenlieden, winkeliers en handwerks
lieden. Velen van hen klagen er echter over,
dat hun kleeren zeer onder het werk te lijden
hebben, terwijl zij geen nieuwe kunnen koopen,
omdat zij zijn uitgesloten van de kleedingdistributie.
Het loon bedraagt 60 a 75 pfennig per uur
bij een werktijd van acht uren per dag.
De meeste Joden, die tot nu toe niet konden
emigreeren, zouden thans voor deze werk
zaamheden worden opgeroepen.

FRANKRIJK

I. V. V. ROEPT OP TOT HULP
AAN FINLAND
PARIJS, 12 Jan. (Havas.) Het bureau
van het Internationaal Vakverbond is op 11 en
12 Januari bijeen geweest te Parijs onder
voorzitterschap van Jouhaux en Citrine. Even
eens waren aanwezig Kupers, Mertens, Hansen, de secretaris-generaal Schevenels, en de
adjudant-secretaris Stolz. Bij den aanvang van
zijn werkzaamheden nam het bureau een reso
lutie aan, waarin het uitdrukking geeft aan
zijn algeheele solidariteit met het Finsche volk,
dat zijn onafhankelijkheid en zijn vrijheden
verdedigt op een wijze, die de bewondering af
dwingt van de beschaafde wereld.
Het bureau van het I.V.V. richt een oproep
tot al zijn aangesloten organisaties om alle
tot haar beschikking staande middelen te organiseeren voor een doeltreffende hulp aan
het moedige Finsche volk. Niet alleen is het
van belang om zoo snel mogelijk een maxi
mum aan gelden en hulp van allerlei aard te
zenden, maar ook moeten stappen worden ge
daan bij de regeeringen, opdat deze, in over
eenstemming met het recente besluit van den
Volkenbond, volledig haar plicht tot interna
tionale solidariteit jegens Finland vervullen.

JOEGOSLAVIË

ITALIAANSCHE KOLONISTEN
REPATRIEEREN

RUSSEN POGEN FINSCHE
METHODEN TOE TE
PASSEN
Vrij

groote

eenheden

op

ski's

waargenomen.

De correspondent van U.P. te Rovaniemi
meldt dat de Russen volgens berichten van
het front van Salla daar probeeren de Fin
sche methoden van oorlogvoeren

toe

te

passen. Men heeft betrekkelijk groote Rus
sische eenheden op ski's gezien en ook
voor den eersten keer het

gebruik

van

„sneeuwjassen" opgemerkt.
De Russische sneeuwjassen hebben echter
het nadeel dat zij het hoofd niet bedekken, en
het dus voor de Finnen betrekkelijk gemakke
lijk maken de nadering van Russische pa
trouilles op te merken.
De ski's welke de Russen thans bij Salla en
op andere noordelijke punten gebruiken zijn van
betere kwaliteit dan in het begin van den oor
log. De riemen zijn gemaakt van leder met
metalen sluiting. Zooals deze over het algemeen
gebruikt worden in niet-Scandinavische landen.
Bij het Kiantameer bevonden zich onder den
oorlogsbuit van de Finnen duizenden leerboe
ken voor het skiën. Men geeft toe, dat men
in enkele gevallen Russen heeft gezien die even
goed skiden als de Finnen zelf. Deze mannen,
zoo verklaren de Finnen zijn Russische Kareliërs, die nu in het roode leger dienst doen.
Het feit dat het roode leger niet beter voor
de wintercampagne voorbereid was, wordt door
Finsche waarnemers als bewijs beschouwd dat

Stalin had verwacht dat de oorlog voorbij zou
zijn voor de eigenlijke winter begon. Tot voor
zeer kort werd zelfs geen sneeuwcamouflage
toegepast. Te Raate zag de correspondent de
eerste Russische pantserwagens welke wit ge
schilderd waren. Anti-tankgeschut hetwelk
door de Finnen in den zelfden sector buitgemaakt werd, was van wit-katoenen bedekkin
gen voorzie .1. Maar zoowel tanks als pantser
wagens welke hij bij Raate zag waren blijk
baar als escorte voor vrachtwagen-convooien
van het Russische Kemi en Oechte, de twee
Russische bases, naar het front, gebruikt. Op
tamelijk nonchalante wijze had men ze witge
schilderd, als een soort bescherming tegen de
Finsche luchtmacht.
Ook uit Salla werd gemeld dat de Russen
meer maatregelen ter bescherming van hun
convooien hadden genomen. De weg van Kandalaksja naar het front is goed zoolang de
grond bevroren is- De afstand van deze groot
ste Russische basis naar het front bedraagt
slechts ongeveer 100 km. Men meldt dat de
Russen aan beide zijden van dezen weg dui
zenden boomen omgehakt hebben
teneinde
zich tegen de Finsche patrouilles te bescher
men. Volgens Finsctoe mededeelingen zou dit
soort werk voor het grootste gedeelte door
Poolsche krijgsgevangenen gedaan worden- De
geheele weg van Kandalaksja naar het front
wordt thans zwaar bewaakt. Onder zulke om
standigheden is het voor de Finsche patrouilles
hoewel <'?ze een voortdurende guerrilla voe
ren, niet mogelijk de Russische bevoorrading
van de troepen aan het front van Salla geheel
af te snijden. Hoeveel vrachtwagens vernield
en paarden ook gedood werden, gedurende den
eersten tijd zullen de Russische hulpbron
nen van Kandalasja en de transportcapaciteit
nauwelijks uitgeput raken. Behalve bewaking
langs den weg worden ook vliegtuigen ge
bruikt om den weg van Kandalaksja tegen

onverhoedsche aanvallen te beschermen. De
Russen hebben een vliegveld aangelegd op een
meer achter de linie bij Salla in de nabijheid
van Kuolajarvi. De vliegtuigen van dit veld
worden voornamelijk voor toet bovengemelde
doel gebruikt.

Plotseling warmer weer.

TRIÊST, 12 Jan. (Stefani). 345 Italia
nen, die tot dusverre gewoond hebben in een
dorp bij Serajewo in Joegoslavië, dat vanouds
een uitsln'tend Italiaansche bevolking heeft
gehad, zijn vandaag te Triëst aangekomen.
Zij zullen spoedig gevolgd worden door de rest
der dorpsbevolking. Morgen zetten zij hun reis
voort naar Pomezia, de nieuwe stad in de
drooggelegde Pontijnsche moerassen, waar zij
zich als kolonisten zullen vestigen.

United Press meldt uit Helsinki dat het

TURKIJF

weer plotseling is omgeslagen en warmer
is geworden. Vanmorgen motregende het
in de Finsche hoofdstad.
De bombardementen van gisteren waren de
omvangrijkste sedert verscheidene weken. De
meeste gedoode burgers waren vrouwen.
Ook te Lahti zijn bommen geworpen. De
zender is beschadigd en zal gedurende drie of
vier dagen niet functionneeren. De Finsche uit
zendingen zullen echter niet gestaakt worden
en met name de kortegolfuitzendingen onder
vinden geen hinder.
Ook in den aether duurt de strijd tusschen
Finland en Rusland voort, meldt Havas uit
Helsinki. De uitzendingen van de nieuwsbe
richten door de Finsche zenders worden ge
regeld gestoord. Om tien uur gisteravond, het
tijdstip, waarop de Finsche radiostations dë
mededeelingen in de Finsche en de Zweedsche
taal hadden moeten uitzenden, begon een Rus
sisch station op dezelfde golflengte als het
Finsche station Lahti met de uitzending van
een oproep aan het Finsche volk, die drie
kwartier duurde.
De bladen waarschuwen de bevolking zich
niet om den tuin te laten leiden door de Rus
sische propaganda-uitzendingen op de golf
lengte van Lahti terwijl deze zender wordt
hersteld.
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STAMBOEL, 12 Januari (United Press). De
Duitsche pharmaceutische en chemische fa
brieken Bayer hebben aangekondigd, dat zii
haar werkzaamheden in Turkije begin Maart
zullen stopzetten, als gevolg van het gebrek
aan chemische geneesmiddelen in Duitschland.
Men ziet dit in welingelichte Turksche kringen
als een verdere inkrimping van de Turksch—
Duitsche handelsbetrekkingen, na het onder
teekenen van het Engelsch—Fransch—Turk
sche handelsverdrag. Tergelijkertijd berichtte
de Russische petroleummaatschappij ,,Neft"
het Turksche ministerie voor handel, dat zij
haar werkzaamheden zou staken. Hoewel
daaraan eenige politieke beteekenis dient te
worden gehecht, schijnt het toch hoofdzake
lijk het gevolg te zijn van het feit, dat Rusland
zelf olie noodig heeft.

KORTE BERICHTEN.
— Het salaris ten bedrage van (in Nederlandsch geld gerekend) ruim ƒ 300 per maand, dat
Prins Michael van Roemenië, als lid van den Se
naat ontvangt, heeft hy deze maand aan het be
wapeningsfonds geschonken.
— Uit Boekarest wordt gemeld, dat eiken dag
een aanzienlijke aantal Poolsche vluchtelingen de
Roemeensche
grenzen
overschrijdt.
Ongeveer
30—40 personen komen dagelijks het land binnen.

Moskou.

D

E controverse tusschen Berlijn en Rome
over het aanhouden van Italiaansch
oorlogsmateriaal voor Finland geeft
wederom aanleiding tot de vraag: waar staat
het Derde Rijk precies? Deze controverse
heeft Hitier in een nieuw dilemma gebracht:
Italië zendt wapens naar Finland, — de
Sowjet-Unie, half-bondgenoot van het Derde
Rijk, protesteert; Duitschland houdt de
wapens aan, — en Italië, nog steeds officieel
bondgenoot van het Derde Rijk, protesteert.
Berlijn poogt, een beroep doende op het be
ginsel der neutraliteit in het RussischFinsch gewapend conflict, de kool en de geit
te sparen. Rome beroept zich op ditzelfde
beginsel ten gunste van het doorlaten der
zendingen oorlogsmateriaal. Dat Mussolini
het Duitsche embargo op deze zendingen
niet hoog opneemt, is weinig waarschijn
lijk, nu het accent van zijn buitenlandsche
politiek valt op de beteugeling van het
bolsjewisme in Europa en de hulp aan Fin
land daartoe aanzienlijk dient bij te dragen.
Hij heeft een scherp wapen in de hand om
Hitier te dwongen, of te treffen. Mussolini
heeft tot dusver, wat de voorziening van het
Derde Rijk met goederen voorzag, een groote
mate van welwillendheid betracht door de
grenzen van Italië zooveel mogelijk open te
zetten; hij is in staat, deze goederenvoorzie
ning te besnoeien door de grens zooveel
mogelijk te s l u i t e n .
*

*

LJOE lang kan Hitier nog tegelijk goede
vrienden blijven met twee mogendheden,
welker belangen hoe langer hoe scherper met
elkaar in botsing komen? Hitier is niet vrij
in zijn bewegingen: toij kan zich, nu hij een
maal met Engeland en Frankrijk in den
oorlog is gewikkeld, van Moskou niet meer
ontdoen zonder de Sowjet-Unie tegen zich
te krijgen, terwijl hij de overtuiging heeft
dat Italië hem militair noch economisch
afdoende te hulp kan komen. De DuitschRussische entente waarborgt het Derde Rijk,
althans zoolang als het duurt, militaire
onkwetsbaarheid aan de Oostelijke grenzen
des rijks en, althans formeel, de levering
van grondstoffen en goederen, waarvan
Italië verstoken is. De politiek-economische
entente van 28 September jl. (en niet van
6 October, zooals wij onlangs abusievelijk
schreven) bestrijkt deze twee terreinen in
onderling verband. Het desbetreffende ver
drag stipuleert ,dat de twee mogendheden
,,een hecht fundament hebben geschapen voor
een duurzamen vrede in Oost-Europa". In
den aan dit verdrag vastgehechten brief van
Molotov, den Russischen volkscommissaris
van buitenlandsche zaken, staat te lezen,
„dat de regeering der Sowjet-Unie op grond
van en in den zin van de door ons totstandgebrachte algemeene politieke overeen
komst, van zins is met alle middelen de eco
nomische betrekkingen en het goederen
verkeer tusschen Duitschland en de SowjetUnie te ontwikkelen. Te dien einde zullen de
twee partijen een economisch program op
stellen, op grond waarvan de Sowjet-Unie
Duitschland grondstoffen zal leveren, welke
Duitschland zijnerzijds door industrieels
leveranties, over langen tijd loopende, zal
compenseeren."

\ T A S T S TA A T , d a t D u i t s c h l a n d v o o r h e t
voeren van den oorlog dringend behoefte
heeft aan de grondstoffen, die in Rusland in
ruime mate voorhanden zijn. De maatregelen,
die Hitier de laatste paar weken getroffen
heeft, leiden tot de gevolgtrekking, dat
Duitschland de grootste zuinigheid moet
betrachten teneinde economisch uit te komen.
De strenge rantsoeneeringsmaatregelen, die
hij voor het Duitsche volk heeft voorge
schreven, wijzen er op, dat de economische
voorraden in verscheidene opziöhten krap
zijn. De uitvoering van het Duitsch-Russisch
economisch accoord dat „het in he tverleden
bereikte maximum" van het Duitsch-Rus
sisch goederenvervoer in uitzicht stelt, is
blijkbaar hoogst actueel. Tusschen Stalin en
Hitier zijn thans onderhandelingen gaande
om het accoord in zijn vollen omvang uit te
voeren. Men stelt de vraag, en men betwij
felt sterk, of het accoord in den zin, waarin
het is gesloten, zich voor uitvoering leent.
Rusland beschikt weliswaar over schier
onuitputtelijke voorraden, maar zijn trans
portmogelijkheden zijn beperkt, terwijl zijn
organisatievermogen nog gering is en zijn
arbeidspraestatie nog eerst in de kinder
schoenen staat. Teekenend voor de situatie
is, dat de Sowjet-Unie afhankelijk is van de
technische hulp van het Derde Rijk om dezen
achterstand in te halen. Rusland heeft altijd
op West-Europa geleund; de Sowjet-Unie
zet de traditie voort. Dat Duitsche technici
met het ter besohikking staande arbeiders
materiaal in een korte spanne tijds de
Sowjet-Unie tot een Vlot-marcheerenden
modernen staat zullen kunnen verheffen,
schijnt twijfelachtig. Bovendien is het de
vraag, in hoeverre de gestegen behoeften
der Sowjet-Unie ten gevolge van hun oorlog
met Finland de vervulling van de Duitsche
behoeften beïnvloeden. Even twijfelachtig
schijnt het, dat het Derde Rijk onder de
gegeven omstandigheden het aantal technici
beschikbaar kunnen stellen, dat noodig is
voor een behoorlijke functioneering van het
reusachtige economische apparaat van Rus
land,, of dat Duitschland redelijk zou kunnen
voorzien in de industrieele behoeften, die de
Sowjets hebben. Een typeerend staaltje van
het gebrekkige vermogen der Russen is, dat
zij van een millioen ton veevoeder, dat
Duitschland in October in Rusland bestelde,
nog geen 100.000 ton in Duitschland zijn
aangekomen. De uitvoering van het econo
misch accoord zal ongetwijfeld nog veel
voeten in de aarde hebben.
De oorlog, dien de Sowjets tegen Finland
hebben ondernomen, blijkbaar gedekt door de
Duitsch-Russische
„algemeene
politieke
overeenkomst", heeft het politieke dilemma,
waarvoor Duitschland zichzelf in September
heeft geplaatst, scherper omtrek gegeven.
De gevoeligheid of neteligheid van positie
tusschen Moskou en Rome is duidelijker
door aan den dag getreden. Het is de vraag
of het niet op een dag voor de noodzaak
wordt gesteld, definitief te kiezen. Het is
zoowel sterk afhankelijk van Stalin als van
Mussolini. Wie hunner weegt het zwaarst?
(Gedeeltelijk Ongecorrigeerd.)
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SCHAAKRUBRIEK

door: LOD. PRINS

No. 1370.

Zwart: Keres.

Menigeen zal zich hebben afgevraagd waar
om de tweekamp Euwe—Keres niet die intense
spanning, die titanengevechten, die bijzonder
groote belangstelling ook, heeft opgeleverd als
de historische maitches om het wereldkam
pioenschap. Men ma£ echter niet vergeten,
dat een vergelijking in vele opzichten mank
gaat. Ten eerste ontbreekt bij Euwe—Keres
nu eenmaal de Inzet van een titel, als kapitale
stimulans; ten tweede verschilt het aantal te
spelen partijen in zulk een mate, dat de span
ning zich feitelijk niet ten volle kan ontwikke
len, en ten slotte is de heftigheid, wij zouden
bijna zeggen: die verbittering van den strijd,
zoek, die voor „Euwe-Aljechin" zoo kenmer
kend was.
Dit laatste moest ook wel zoo zijn. Tusschen
Euwe en Aljechin ging het om da hegemonie
van een opvatting, een temperament — tus
schen Euwe en Keres gaat h«t als het ware om
de (schaak-)waarheid.
De jonge Estlander,
ridder zonder vrees of blaam in zoo veie schaak
toernooien, heeft opnieuw bewezen op kritieke
momenten een beheersching, een onbekom
merdheid ten opzichte van objectief onderge
schikte, maar voor het meerendeel der mees
ters zoo invloedrijke factoren aan dan dag te
kunnen leggen, die wel niet anders dan uit een"
onbeperkt zelfvertrouwen kunnen voortkomen.
Hg heeft niet, zooals Aljechin, geëxperimen
teerd, -imaar steeds weloverwogen zijn plannen
ontwikkeld en zich daarbij geen moeite gegeven
het spel een en hetzelfde stempel te verleefnen.
Daardoor schijnt bij Euwe die prikkel te heb
ben ontbroken, dat instinct tot zelfbehoud, dat
indertijd tegen Aljechin onafgebroken op volle
kracht moest werken.
Aljeohin wil zijn tegenstandera vernietigen,
Keres wil hen alleen maar versiaan. In het
eene geval speelt de psychologie een grootere
rol dan in het andere. Ziedaar een verschil, dat
zich in de partijen en daaromheen haef t geopen
baard.
Dat de tweekamp overigens ook alle puur
schaaktechnische kwaliteiten bezit, die van een
dergelijke ontmoeting mogen worden ver
wacht, blijkt uit de volgende partij (de vijfde),
waaj-in Keres een voordeel, in de opening
behaald, magistraal in winst omzet.
Wit: dr. M. Euwe.

Zwart. P. Keres.

Nimzo—Indisch.
1. d2—d4, Pg8—f6; 2. c2—c4, e7—e6; 3.
Pbl—c3, Lf8—b4; 4. Ddl—c2, 0—0; 5. Lel—
g5, h7—h6; 6. Lg5—h4, Pb8—c6; 7. e2—e3,
Tf8—e8; 8. Lfl—d3, e6—e5; 9. d4—d5.
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Wit: Euwe.
De pointe, door welke Wit wordt verhinderd
effectieve maatregelen tegen de invasie op d2
te treffen. Veld d4 is voor het paard ontoe
gankelijk gemaakt, veld c2 is voor den toren
niet van nut (Lf5) en ook de voortzetting in
den tekst is onvoldoende.
Het lijkt alles elementair, maar 't is* dieper
dan het schijnt, want indien wit op c7 slaat,
moet zwart de kwaliteit offeren, daar (19.
Lc7:)i Td7; 20. La5, b6; 21. Lel, met de drei
ging Pe5, niets uithaalt.
•
Dus: 19. Lc7:, g4!; 20. Ld8:, Td8: (gf3:
dan gf3:);' 21. Pe5, Td2f; 22. Kei, Tb2: en
wit wordt geplunderd, want behalve a2 en f2
zal ook c4 er op den duur aan moeten gelooven (f6, Pd2 of Pd6 etc.), terwijl de coördi
natie van zijn eigen stukken hopeloos Is ver
stoord.
Al het overige is eenvoudig, vergeleken bij
de wijze, waarop Keres de winststelling heeft
verkregen. Of zou de geheele variant, van af
9
e4, thuis zijn geprepareerd?!
19. Thl—dl, Td8 X dl;
20. Ke2Xdl,
g5—g4; 21. Pf3—gl, Te8—d8t; 22. Kdl—el,
Td8—d2; 23. f2—f3, Td2Xg2; 24. f3Xe4,
Tg2Xglt;
25. Kei—d2, TglXcl;
26.
Kd2 X cl, Le6 X c4; 27. b2—b3, Lc4—d3; 28.
Lg3Xc7, h6—h5; 29. Kcl—d2, Ld3—bl; 30.
Kd2—c3, h5—h4; 31. a2—a4, LblXe4; 32.
Kc3—c4, b7—b6; 33. a4—a5, b6Xa5; 34.
Kc4 X c5, Le4—c2; 35. Kc5—b5, La2Xb3;
36.
Kb5Xa5,
Kg8—g7;
37.
Ka5—a6,
Kg7—g6; 38. e3—e4, g4—g3; 39. h2Xg3,
h4—h3, opgeheven.

Zwart: Keres.
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trouwd. Prof. Cramer liet wit door Dh2 mat
zetten... in een correspondentiepartij! Iets
dergelijks stelde de heer De Hollander voor,
die de partij het afbreken en Dh2 in couvert
sluiten. Een ander wilde van loopers paarden
en van paarden torens maken. Maar de kroon
spande een lezer uit Holl. Rading, die beweer
de den geest van een dame over het bord te
zien waren als hij een briefkaart tusschen
de oogen hield! Vreezende met een wraak
neming te doen te hebben, hebben wij dat
maar niet geprobeerd...
En hoe simpel is dit probleempje voor wie
den juisten inval krijgt. Wit is bezig en
passant te slaan en heeft hg6 al uitgevoerd.
Rest nog... den pion op g5 van het bord
te verwijderen.
Een b e w ij s, dat zwart als laatsten zet
g7—g5 moet hebben gespeeld kan niet worden
gegeven. Academisch beschouwd zou de opgave
dus eigenlijk moeten luiden: gegeven, dat wit
mat kan zetten zonder zijn stukken aan te
raken; gevraagd een korte analyse der stelling.
Deze rake opmerking werd door den heer De
Vos te Amsterdam gemaakt.
Het zou onbillijk zijn, nu niet nog de heeren
Krekelberg en Huij als inzenders van de
correcte oplossing te vermelden.
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Het is niet gemakkelijk, in dit mengelmoes
van mogelijkheden wegwijs te worden. Op 10
Lf6: volgt Df6:. Speelt dan Ld3 (niet 11. Le4:,
Te4:!) dan slaat zwart op c3 en brengt zijn
paard via b8 en d7 naar het machtige veld c5.
Dus: 11. dc6:, ed3:, 12. Dd3:, (cd7:, Ld7:,
Dd3:, Lf5, Dd2, Tad8, Del, Ld3 etc.), Lc3;t
en zwart komt in het voordeel.
Maar was wit wel genoodzaakt op de ver
wikkelingen in te gaan? Met zijn laatsten zet
heeft zwart een gewichtig strategisch punt
(d4) prijsgegeven en met het oog daarop veidiende misschien positioneele behandeling der
situatie aanbeveling. Een of twee tempo
verliezen doen in deze gesloten stelling niet zoo
veel ter zake en ten slotte kan niet worden
weggecijferd, dat zwart zelf de ontwikkeling
nog lang niet heeft voltooid. Daarom zouden
wij willen voorstellen:
10. Lfl, Pe5, 11. 0—0—0! .(niet 11. Lf6:,
Df6:, 12. Ph3, g5!; evenmin: 11. Lg3, b5! 12.
Le5:, Te5:, 13. b3, bc4:, 14. bc4:, c6, 15. dc6:,
d5! en zwart staat prachtig). Nu is pion e4
bedreigd en staat zwart voor een probleem.
Men zie: 11. ...Lc3:, 12. Dc3:, d6, 13. Pe2,
Pd3t, 14. Kbl en het schijnt dat wit de beste
kansen heeft: er „dreigt" Pd4 en verdrijving
van den indringer op d3, terwijl op 14... g5,
15. Lg3, Ph5 volgt: 16. Pel, Pg3:, 17. hg3: en
de dreiging Th6: kost zwart een pion.
De complicaties brengen wit geeri geluk.
10
11. Dc2 X d3

e4 X d3
d7Xc6!

Op eenmaal heeft zwart een fraaie, vrije
stelling en is verdubbeling van den c-pion nog
het minste van vele kwaden waaruit wit heeft
te kiezen. Bijvoorbeeld 12. 0—0—0, Dd3:, 13.
Td3:, Lf5 etc. Vergelijk: 12. Dc2, g5, 13. Lg3,
Pe4, 14. Pge2, Lf5 etc.
12. Dd3 X d8
13. Dd8—d2

Lb4 X c3t!

Ook met 13. bc3:, Td8:, 14. Pf3 of 14. Lf6:
bereikt wit niet veel, omdat zi(n zwakke cpionnen te gemakkelijk onder schot kunnen
worden genomen. Eijv. 14. Lf6:, gf6:, 15. Pf3,
Le6, 16. Pd2, Td3, 17. Tel, Tad8, 18. Tc2,
Lc4: enz.
13. '
14. KelXd2
15. Kd2—e2
16. Talcl

Lc3Xd2t
Pf6—e4f
Lc8—e6
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Wit.
Wit: Kb3, Dh8, Tdl, Lc2, Pb4, Pc3 (zes
stukken).
Zwart:
Kal, Tgl, Th3k Lc8, Pbl, Pg2,
pionnen d5, h5 (acht stukken).
Wit begint en geeft in 2 (twee) zetten mat.

Zwart.

h

16
Lh4—g3
Pgl—f3

g7—g5
Ta8—d8

18. Lc7:, dan Td2t; 19. Kf3, Tf2:t; 20.
Ke4Ld5tt; 21. Kd3, Le4f; 22. Kd4, Lg2:;
23. Ph3, Te4f; 24. Kc5, Lh3: etc.
18.

b

e

d

f
e
Wit.

f

g

h

Van deze opgaven kunnen geen oplossingen
worden bevestigd en de vragen, waarvan zij
vergezeld gaan zijn dan ook uitsluitend rhetorisch bedoeld, zooals de heer De V. te Z.
terecht vaststelt.
Intusschen kunnen wij niet nalaten, dit
maal enkele opmerkingen te verraden, die
een aantal oplossers ons naar aanleiding van
de diagramstelling en passant hebben toever

Voor

Damspelers

In „Het Damspel", het officieele orgaan van
den Nederlandschen Damhond, werd onlangs
een partij gepubliceerd, geanalyseerd door den
heer J; Metz, die deze partij met Wit had ge
speeld. De winst, die aan het slot der partij
werd genoteerd — en waaraan wjj in onze
rubriek van 29 December publiciteit hebben
verleend — was door de Redactie van dit or
gaan zeer terecht direct weerlegd. In het thans
verschenen nummer deelt de heer Metz mede,
dat de weerlegging alleen kon worden verkre
gen, omdat bij den 60sten zet 14—10 was ge
speeld. Door 14—9 evenwel was remise niet te
bereiken.
Inderdaad is ons gebleken, dat achteraf de
stand wel gewonnen is als 14—9 werd ge
speeld.
Deze winststand werd echter verkregen, na
dat Zwart de witte dam had afgenomen maar
nu ontstaat de vraag of er geen beter spel
aanwezig was geweest. Wij zullen den stand
hier nog eens opspelen.
Zwart.
1

5

6

10

11

15

lfi

20

21

25

26

30

81

Ö5

36

40

41

45
50

46
Wit

Wit vecht reeds voor een verloren zaak. Het
verzwakken van veld c3 door 16. b2—b3 zou
zeker even noodlottig zijn als het binden van
Tel door den tekstzet. Men zie: 16. b3, b5!
(dreigt de b-lijn te openen en het witte spel
binnen te dringen), 17. cb5:, cb5:; 18. Tel,
b4!; 19. Tc2, Pc3f; 20. Kf3, g5; 21. Lg3,
Ldöf etc.
17.
18.

a

d5Xc6

c6—c5!

Correspondentie,
oplossingen,
Correspondentie,
oplossingen,
Oosteinde 18, Afmsterdam.

enz.:

Zwart drie schijven op 23, 25, 38 en dam op
48.
Wit vier schijven op 14, 35, 47, 49 en dam op
3.
Zwart heeft het laatst 18—23 gespeeld om
te dreigen 25—30, 23—29, 48X5 met remise.
Om dit te weerleggen liet de analysator Wit
3—12 spelen gevolgd door Zwart 48—26,
(12X42) 26X48. Hierna geeft zooals gezegd
14—10 remise en is 14—9 gewonnen. Zwarts
antwoorden, 48—39, 48—31 en 48—26 falen
dan wegens respectievelijk 9—4 gevolgd door
4—27, 9—4 en 9—3 met winst door overmacht.
Nu hebben wij dien stand eens onderzocht
op 23—28, nadat 3—12 is gsspeeld. Wfl nemen
de witte dam dus niet af door 48—26, maar
trachten voor Zwart zooveel mogelijk stukken
aanwezig te houden. De vraag is nu of de
winstmogelijkheden voor Wit niet verminderen
of in het geheel verdwijnen. B.v.:
1. 3—12, 23—28; 2. 12—17, 28—32; 3
17—12, 32—37; 4. 12—23, 37—42; 5. 14—10,
48—39; 6. 23—34, 39X30; 7. 35X24, 42—48;
8. 10—4,
Op 10—5 volgt 38—'3, 49X30, 48—42 met
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Wit: Kei, Dh5, Tf8, Tg3, La2, Lel, Pe6,
pionnen b2, d5, h6 (tien stukken.)
Zwart: Kf5, Dd7, Tc4, La3, La6, pionnen
a4, c3, c5, d4, e5, f6, g5, g7 (veertien stukken.)
Wit begint en geeft in 3 (drie) zetten mat.
Inzendingen op of voor den tweeden Woens
dag na het verschijnen der rubriek.

remise. Nu kan deze speelwijze niet gevolgd
wojrden door 4—15 enz.
8
48—26;
Dreigt nu met 26—8 schijf 24 te veroveren.
9. 24—19, 26—21; .Remise.
Er dreigt 38—43 en als Wit nu 49—44
speelt, is het remise door 38—42. Na 5
48—39; mag Wit dus niet de dammen ruilen.
Het beste spel schijnt dan wel het volgende:
6. 10—5,
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No. 2175 (Wardener, KfS, Dgl, Lc5, h4, — K£6.
Lh8. e6, f5):
1. Lc5—a.7, tempozet.
, e€—e5, 2. Dgl—b6 mat. De looper
heeft een lijn voor de dame geruimd door zich
lang"? die lijn te bewegen in de richting, die later
ook de dame gaat: Bristol, en wel een van ele
mentair karakter.
„Simplicissimus", noemt de heer D. Prins dit.
en daar is, gezien den Duitschen auteur, wel iets
voor te zeggen.
No. 2176 (Schlechter Khl, Dbt Pb2, Pd3, ©4
g4, h3. — Ke2, d4, eS):
Nadat we eenmaal hebben vastgesteld, dat de
Koning niet via g3 mag ontsnappen moeten we
alleen nog kiezen tuséfchen d6 en b8. En te dien
opzichte geeft 1. ... Kd2 den doorslag.
1. Db4—b8, Ke2—f3, 2. Db8—h2, 3. Dh2—g2 mat,
, Ke2—d2, 2. Db8—b3, e3—e2, 3. Pb2—c4

mat.

, Kd2—e2, 3. Db3—
dl mat.
Een keurig mechaniekje van de hand van den
bekenden Duitschen meester.
Goede oplossingen van 2175: jhr. A. Druyvesteyn, Egmond aan Zee; P. den Hollander, Soestdük; A. R. Ritsema, Aalsmeer, J. Th. Hamjnelburg, G. J. Huij, J- Schröder, F. de Vries, allen te
Amsterdam.
Van 2175 en 2176: L. A. Andreson, Scheveningen; W. Boeschoten, Kortemhoef; H. W. A. Dros,
Wekerom, F. P. K. de Jong, Haarlem; C. L. E.
Kaufmann Jr., Hilversum; H. Krekelberg, Bilthoven; H. v. d. Linden, Alphen a/d. Rijn; D.
Prins, Holl. Rading; dr. M. Russchen, Oranjewoud.
J. H. de Vriend, Zaandam; H. B. B., C. H. Dlckhout, J. A. van Dijk, A. Herz, W. J. Slot, allen te
Amsterdam.

Correspondentie.
F. P. K. de J. te Haarlem. — Miniatuur Kh4.
Do4, Pa4 Pg4, Ke4, Pd4, inderdaad geestig. Toch
twee groote bezwaren: 1. sleuteteet, die twee
vluöhtvelden ontneemt, 2. dual na 1
Kf4.
Ook Loyds probleem (2173) heeft een afgrtjselij'ke" key, het slaan van een stuk, en dat zou
ook zeker de aesthetische waarde verminderen,
of zelfs uitschakelen, ware het niet, dat Wit zioh
op hetzelfde oogiemiblik de grootst mogelijke beperkicg oplegt (P i.p.v. D), terwijl het paard
daarna uiterlijk nog de meest bescheiden rol
speelt, die zioh laat denken. Het geweld (1. ba8:)
is niet essentieel, de fijne strategie van het paard
wèl. Em terwille daarvan doen wij water in den
wijn.
L. C. Sch. te Amsterdam. — Zending fa dank
ontvangen.

CORRESPONDENTIE.
J. v. d. S p r u ij t, Veldpostkantoor' no. 8.
Hiervoor bestaat geen belangstelling.
J. Jacobson, Palestina. Voorzitter is de
heer J. W. v. Dartelen, Secretaris de heer
Meure, terwijl de heer Matla eerelid is.
G. F. W. H a s t m a n, Hartelijk dank.

Nadat vorige week het Ambtenarengerecht
te Assen het door den eersten ambtenaar ter
gemeentesecretarie te Gieten ingestelde be
roep tegen het door B. en W. van Gieten aan
hem gegeven oneervol onitslag had behandeld,
kwam gisteren de strafzaak in dezelfde kwes
tie, n.1. verduistering van ongeveer ƒ 700 voor
de Asser rechtbank.
De burgemeester van Gieten, de heer G.
Nijenhuis, verklaarde o.m., dat de ambtenaar
eerst ontkend had en later een schriftelijke
bekentenis had geteekend. Is1 ooi* had hij echter
de verduistering van een bepaald bedrag toe
gegeven. De vrouw van verdachte verklaarde
dat haar man wel 'eenige keeren aan het
einde der maand wat geld uit de distributiekas, waarin het tekort was gevonden en waar
over verdachte het beheer had, mee naar huis
had genomen, doch dat die gelden dan direct
bij het ontvangen van het salaris weer werden
aangezuiverd.
Uit de verklaringen van de getuigen bleek
wel, dat alle ambtenaren ter secretarie over de
distributiekas gingen. Voor betalingen, die ge
daan moesten worden en waarvoor nog geen
mandaat was, werd maar zoolang geld uit die
kas genomen.
De Officier van Justitie achtte de zaak vrij
eenvoudig. Er was komen vast te staan, dat
verdachte verschillende keeren aan het einde
der maand gelden uit de kas hadden genomen
en daarmee stond de verduistering vast. Of hij
die bedragen wear terug stortte, deed z.i. niet
ter zake. Z.i. moest verdachte zwaar gestraft
worden, omdat hij de verduistering als amb
tenaar had gepleegd en daarom eischte de
Officier een jaar gevangenisstraf.
De verdediger, mr. Levie uit Groningen, zet
te uiteen, dat verdachte geen strafbare hande
lingen had gepleegd. Wel laakbare, zooals het
leenen uit de kas, doch daarin gingen hoogere
ambtenaren hem voor. Om de verduistering te
bewijzen moest eerst vastgesteld worden, dat
er gelden in die kas aanwezig waren en daar
van was niets gebleken. Na een uitvoerig be
toom vroeg hij vrijspraak.
Uitspraak over 14 dagen.

KERKNIEUWS
DS. R. H. OLDEMAN
De voorganger der Vereeniging Vrijz. Her
vormden te Haarlem, ds. R. H. Oldeman, die
sedert October van het vorige jaar aldaar
werkzaam is, heeft wegens in de gemeente
heerschende verschillende opvattingen zijn
ontslag bij het bestuur der vereeniging inge
diend en verkregen; de verstandhouding tus
schen bestuur en predikant was overigens zeer
goed.
Ds. Oldeman zal weer predikant der Ned.
Herv. Gem. te Santpoort worden, waar hij tot
voor kort heeft gestaan; in zijn vacature was
nog niet voorzien.

BIJEENKOMSTEN TE AMSTERDAM.
Opvoeding tot Gemeenschapsmensch. Op Dins
dag 23 Januari, 's avonds te 8.15 uur zal de heer

prof. mr. dr. L. Polak, hoogleeraar te Groningen,
in het American Hotel spreken over „Hoe voe
den wij het kind op tot gemeenschapsmensch in
den moogsten zin van het woord?" De lezing
gaat uit van zes paedagogische vereenlgingen te
Amsterdam.
Kaarten bij het Nutssemfaarium voor Paedagogiek, Heerengracht 196, Amsterdam.

(Ingezonden Mededeelmg.)

Schuim den aanslag weg met Ivorol

zoodat het mooie witte glazuur Uwer tanden weer te voorschijn komt.
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Nu kan Zwart geen dam nemefi wegens
47—42, 48X19, 5X50. Doch Zwart redt zich
door;
6
25—30; 7. 35X24, 42—48;
En nu zou de zwarte dam het witte stuk
van 24 meeslaan, waarna het offer 47—42 of
de dreiging door 10—5 ontstaan, elk effect
verliest.
Spelen wij nu weer eens vanuit de aanvalsstelling als volgt:
1. 3—12, 23—28;
En nu een variant zooals de heer Presburg
meende te kunnen aangeven.
2. 12—45,
Dreigende 35—30, waardoor de zwarte dam
niet los kan naar 39. Op 48—26 volgt 35—30
met twee schijven winst en een gewonnen
eindspel door overmacht.
2
28—33; 3. 14—10,
Op 45—50 volgt 33—39 met winst voor
Zwart.
3
33—39; 4. 10—5,
Op 45—50 speelt Zwart 25—30, 50X42,
48X5 met remise.
Zwart heeft nu verschillende mogelijkheden.
Minder kansrijk schijnt ons 38—43, 49X38,
39—44, daar voor Wit waarschijnlijk een win
nend eindspel ontstaat door 45—34, 48X30,
35X24. Zwart zal dan immers geen dam kun
nen nemen op 49 wegens 24—19, waarna de
rest zich vanzelf voor Wit ontwikkelt. Een
andere mogelijkheid is 25—30, 35X24, 38—
43, 49x38, 39—44. Hierop schijnt ons wel
winst mogelijk voor Wit door 45—40, 44X35,
5—23. Zwart kan nl. niet tot 48—42 over
gaan wegens 23—29. Wit haalt waarschijnlijk
twee dammen en Zwart verliest door over
macht. In aanmerking komt nu:
4
39—44; 5. 38—43, 6. 40—34,
48—26;
Gedwongen. Op 43—49 wint Wit door
5—46, 48X30, 35X24, en nu kan Zwart niet
49—35 spelen wegens 46—19. Op 35—49 volgt
dan 45—40, 19—2 enz. terwijl 25—30 een
voudig 47—41 de winst brengt.
Het komt ons evenwel voor, dat Wit niet
kan voorkomen, dat Zwf rt een tweede dam
krijgt op 49 met niet te verhinderen remise.
Echter is er, voor het geval i':~s spelgang op
het laatst zou blijken te faler. nog ander spel
mogelijk in den volgenden stand.

Betalingen werden door alle
ambtenaren maar uit
distributiekas gedaan.
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Probleem No. 2179
van L. C. Schade van Westrum te Amsterdam.
(Eerste plaatsing.)
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Probleem No. 2180
van W. Duncker te Rotterdam.
(Eerste plaatsing.)
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W'y:

Tube 60, 40 en 25 ct

En wij zien niet hoe de schijf van 38 ooit
te winnen zal zijn. En zoodra Wit de lijn 48—
26 verlaat volgt 38—42. Het wegspelen der
schijven 47 of 49 leidt evenmin tot resultaat,
zocdat wij ook op dit spel tot remise moeten
concludeeren. Tenzij men ons alsnog een rede
lijken spelgang kan toonen die tot winst leidt.
Wfl vonden het eindspel interessant genoeg
het hier eens uitvoerig te behandelen. Mis
schien is het iets voor de eindspelredactie van
,,Het Damepel" er nader op in te gaan. Want
de redacteur dezer rubriek toont voor ctergelijke standen een meer dan buitengewone be
langstelling, hetgeen het hier volgende eind
spel — behandelt in het laatste nummer —
bewijst.
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ZONDAGSAGENDA
Ned. Herv. Gem. Nwe Kerk, 10 uur v.m. ds. Q

A den Hertog.

Ned. Herv. Gem. Pro Regekapel, 10 u. prof. dr,
S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel; 7 u. ds. IJ!
M. Sasse.
Evang. Luth. Gemeente Oude Kerk (Spui), I0j
u. ds. D. G. Hoevers, koorzang; 12 uur ds. D. G.
Hoevers (doop); 19 uur ds. L. Schutte; Maarten
Lutherkerk, Dintelstraat 134. 101 uur ds. W. J.
Kooiman; Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Nwe,
Keizersgracht 120; 10J uur prof. dr. P. Stegenga,
Azn.; West, Cabotstraat 33, 101 uur ds. J. P. van
Heest; Noord, Kalkoenstraat 11, 101 uur ds. ff.
Voges (Hollandsche dienst).
Herst. Evang. Luth. Gem., Kerk, Kloveniers
burgwal 50, 101 uur e- 7 uur: Velddienst voor
militairen en burgers o.l.v. res. veldprediker maj.
ds. B. E. J. Bik; Weeshuiskerk, Heersnmarkt, 10u.
ds. W. J. F. Meiners; Lutherkapel, Euterpestraat
36, 10» uur ds. A. Klinkenberg J.Az.; Rogatekape;
Toministraat 10, 101 uur ds. P. Neideck.

Vrijz. Ned. Herv. N. Waalsche Kerk, Keizers
gracht 676, 101 uur ds. J. H. Smit Sibinga.
Geref. Kerk (H. V.), Kerkstraat 342, 10 en 6 u.
ds. C. A. de Ridder; Parkkerk 10 u. v.m. ds. R.
L. Smelik 6 u. dr J. G. Geelkerken; Zuidwijkkapel, 10 u. v.m. dr. J. G. Geelkerken en 6 u.
ds. E. L. Smelik.
A. M. V. J. Centr. Geb. A.M.V.J., Vondelstraat
8. 101 uur prof. dr. P A. H. de Boer; Amst. Ly
ceum, Valeriusplein, 101 uur, ds. A. H. Hellemans,
onderw.: „Gehoorzaam door het geloof."
Remonstr. Geref. Gem., Oude Kerk, Keizers
gracht 102, 101 uur dr. J. C. A. Fetter; Nieuv-e
Kerk, Diepenbrockstr. 20, 101 u. ds. W. Mackenz'e.
Vrijz. Protest. Verbond, Brink in Tuindorp,
Watergraafsmeer, 101 uur, ds. ,r. F. van Royeo.
Vrije Gemeente, 101 uur, ds. P. v. d. Veer ow»r
„Met troffel en zwaard".
Jeugdkerk Ned. Protestantenbond, Doopg<ïe.
Wykgebouw, Karperweg 5—7, 101 uur, ds. O. L.
v. d. Veen.
Vrijz. Jeugdkerk, Kelzersgr. 676, 71 uur. Spr.
ds. B. J. Aris.
Doopsgez. Gem., Singelkerk, Singel 452, 10} uur
ds. T. O. H. M. Hylkema; Oosterparkkerk,. Oo.iterpark, 10} \jur, ds. F. DUkema; Nieuwendam,
Meerpad 9. 7} uur, ds O. L. v i. Veen; Karperweg 5—7, 7} u. n.m. dr. J. D. Dozy.
Oud-Katholieke Kerk, Ruysdaelstr. 39, 101 uur,
H. dienst, pastoor P. J. Jans.
Eng. Herv. Kerk, Begijnhof, 10} uur, dr. L. D.
Terlaak Poot.
Christ, Church (Angllc. Kerk), Groenburgwal
42, 10} en 8 uur, re/. A. W. Allen.
First Church of Christ, Scientist, Rich. Wagnerstraat 32, 10 uur Ned. dienst en Zondagsschool;
11} uur Eng. dienst. Onderw.: „Sacrament" (H.
Avondnaal).
Herst. Apost. Zendingsgem., Bloemgracht 98,
10 en g uur godsdienstoefeningen.
Vrije Kath. Kerk, Deurloostr. 17, 10} uur H. Mis.
Rozekruisers Gen., Prinsengracht 583. 10} uur
Tempeldienst; spr D. Dillo over: „De waarde
meter der menscheiyke persoonlijkheid."
Rosleruslan Fellowship, Odd Fellowhuis, Kei
zersgracht 428, 10} uur onderw.: „Mijne wegen zijn
niet uwe wegen."
Chr. Geref. Kerk, PI. Muidergracht 155, 10 en
5} uur, prof. G. Wisse, resp. over: ,.Het eerste
woord tot den gevallen mensch" en „De grootste
zonde".
Baptisten Gem., Kerkstraat 204, 10 uur, G. J.
Rekum; 8 uur n.m. Jeugddienst G Planting;
Kerkschip „Salem". Ranonkelkade; 6 u. n m. W.
Veenstra.
Unlvers. Eeredienst (Soefi-beweging), De Lairesestraat 157, 11 uur, mej. S. A. van Braam over
„Ook dSAr zou Uw hand mij geleiden."
„Bethel", Pieter Nieuwlandstraat 59, 's avonds
8—10 uur Evang. dienst. Spr. de heeren O. de Boer,
S. Drilling en Jac. Cornelisse.
Leger des Heils, Overtoom 135, 7} uur v.m. Bid
stond ; 10 uur v.m. Heiligingsdienst,; 3 u. n.m.
Lezing over „Onde.' de Tropenzon"; 8 uur n.m.
Verlossingsame«nkom»t; Gerard Doustraat 69; 10
uur v.m. heiligingsdienst; 8 uur n.m. verlossings
samenkomst, majoor W. Hoenderken.
„De Dageraad", Singel 299, 10J uur,
spr. W.
van Iependaal over „De naakte waarheid".
Evang Broeder.gemeente, Kerkstraat 248, 5} u.
n.m. ds. H. M. Bielke.
Quaker Centrum,
Raphaëlplein 2, 11 u. v.m.
Bijeenkomst.
Theo». Genootschap, Keizersgr. 442, 10} u. spr.
F. A. Lindemans over: „Wat leden wij vóór onze
geboorte?"
Ned. Ver. van Spiritisten „Harmonia"', Prinsen
gracht 259, 81 u. Avondwijding. Spr. A. Wijnbelt.
Centrum Psycho-Synthese, Keizersgracht 495a,
10} u, spr. B. v. d. Meer over „Mensch, gij zijt
zoo rijk".

N e d . H e r v . K e r k . Drietal. Te Alkmaar, J.
G. van Ieperen te Bennekom, J. D. Kleyne te OudBeyerland en X. Schipper te Kockenge.
Aangenomen. Naar Cubaard (toez.), J. Gerrnans. cand. en hulppred. te Driebergen, die be
dankt heeft voor Engwierum. Aangenomen. Naar
Deurne (als hulppred.), J. C. Elenhaas, em. pred.
tet Ginneken.

Met gewonnen stand, daar op 45—40 altijd
7—1 volgt.
De tweede mogelijkheid is de volgende:
1. ..., 39—43; 2. 22—18, 43—48; 3. 18—13,
29—34;
Dreigt 34—40 zoodat gedwongen is:
4. 45—40, 34X45; 5. 13—9.
Op 13—8 is 7—12, 48—34 onmiddellijk ver
loren.
5
48—43. 6. 27—22, 43—34 en 45—50
met winst.
Men ziet dus, dat Zwarts overwicht vol
doende was om te winnen. Hij maakte er echter
het volgende tempospelletje van.
1
26—31; 2. 27X36, 7—12; 3. 36—31,
39—43; 4. 31—26, 43—48; 5. 22—17, (gedw.)
12X21; 6. 26X17, 48—26; 7. 17—11, 26—12;
8. 11—6, 12—1; 9. 45—40, 29—33;
Het is duidelijk, dat Zwart den geheelen
spelgang moet hebben berekend daar alles
precies op tempo klopt.
10. 40—35,
Op 40—34, 1X45, 6—1, volgt 33—39 enz.
10
33—38; 11. 35—30, 38—42; 12.
30—24, 42—47;
13. 24—19, 47—36; 14.
19—14, 36—4,
En Zwart won precies.

Zwart drie schijven op 25, 38, 39 en dam
11
15
op 48.
Wit drie schijven op 35, 47 en 49 en twee
20
16
dammen op 5 en 45.
25
21
Inplaats nu 39—44 spelen wij;
4. ..., 48—26;
26
30
Het heeft nu geen zin voor Wit om 45—34,
31
35
35X24 te spelen, daar zoowel 26—8, als
Probleem no. 344
van Jozeph Blankenaar.
26—21 remise brengt. Ook 35—30 brengt
40
36
slechts remise. Nu dreigt echter schijf 39 via
(La Tribune des Damistes.)
45
41
ruit 43 naar dam te gaan. Een kans kan nog
Zwart
geven:
50
46
5. 5—28, 39—43; 6. 28—32. 38X27; 7.
49X38,
Wit
Nu volgt echter:
Zwart vier schijven op 7, 26, 29 en 39.
7. ..., 26—8; 8. 45—34, (gedwongen wegens
de dreiging 25—30).
Wit drie schijven op 22, 27 en 45.
8
, 8—13; 9. 38—33.
Deze stelling is een eindspel uit een in de
Gedwongen om 24—19 te ontgaan.
competitie van den Nederlandschen Dambond
9
13—19.
gespeelde partij tusschen de heeren Ph. de
Houdt nu de middenlijn en de stand is niet Schaap met Wit en G. P. Luske met Zwart. De
meer te winnen wegens de aanwezigheid van heer Luske offerde schijf 26 en won toen aar
een schijf °P 27, die eventueel naar 36 kan dig op tempo. De heer Dukel, eindspel-redac
worden gebracht. Aardig is, dat Wit niet op teur spreekt over deze fraaie winst zijn waar
schiifwinst mag uitgaan. B.v. 9
13—24; deering uit, doch meent, dat bij de geringste
10. 34—29, 24—15; (Op 24—13 volgt 29—24 misrekening dergelijke voortzettingen kunnen
enz.) 11. 29—45! 36X38; 12. 35—30, 25X31; falen omdat men over slechts drie stukken de
13. 45X42 en wint.
beschikking heeft. Hij geeft er de voorkeur aan
Wit
Verloren spel geeft ook 9
13—22; 10. om het op overmachtseindspelen te laten aan
33—28 (niet 47—42 want dan verliest Wit komen, waarbij men over vier stukken de be
Zwart 8 schijven op 4, 5, 8, 10, 12, 15, 22,
op tempo) 22X30; 11. 35X24, 24—19; 12. schikking houdt en het dan tot een standaard
25 en dam op 16.
47—42 en wint.
winst kan brengen.
Wit 9 schijven op 14, 19, 21, 24, 29, 33, 35,
Tot zoover komen wij dus steeds tot remise.
Om dit aan te toonen laat hij enkele spel38, 40.
Minder gemakkelijk is het remise te maken gangen volgen.
Wit speelt en wint.
als men van uit de diagramstelling als volgt
Met zijn opvatting zijn wij het overigens vol
Oplossingen worden gaarne ingewacht tot
speelt. 1. 3—12. 23—28; 2. 12—34, 48X30; maakt eens. Overmachteindspelen berusten
3. 35X24, 25—30. Gedwongen. Het volgende voor een belangrijk gedeelte op een theoreti- uiterlijk 20 Januari e.k. bij de Sportredactie
snel vernist snel. 28—32. 14—10, 32—il. schen grondslag. Voldoende bekendheid met van het „Algemeen Handelsblad" te Amster
10—5, 37—42, 24—20, 25X14, 5X48. Of dergelijke stellingen zal den speler in den regel dam.
Oplossing probleem no. 343. ,
28—33, 14—10, 33—39, 10—5, 39—43, doen besluiten het op zulk een eindspel te laten
5—19. enz.
aankomen vooraleer men het riskante van een
1. 33—29, 2. 29—23, 3. 27—21, 4. 32—27,
4. 24X35, 28—32; 5. 14—10. 32—37; 6. „type eindspel" met drie stukken aanvaardt. 16—11, 21X34, 35X4.
10—5, 37—42; 7. 5—14, 42—48; 8. 14—25,
Ziehier de verschillende mogelijkheden, die
Goede oplossingen ontvingen wij van de
48—37.
tot het overmachts- of standaardeindspel kun volgende heeren: A. v. d. Laarse, Amsterdam;
Fin wij meenen, dat Wit hier niet kan win nen leiden!
E. L. Mook, Ede; George F. W. Hastman.
nen. Enkele varianten. Uitgesloten is 49—44
1
7—12; 2. 22—18, 12X23; 3. 27—22, Amsterdam; S. J. Ablij, Haarlem; J. v. MUI,
wegens 37—28 Op 25—43 volgt 37—32 en 39—43; 4. 22—17, 17—11;
Amsterdam; J. v. d. Spruit, Veldpost; M. 3.
na 47—42, 38X47, 43X35 volgt 47—41 met
Gedwongen daar op 17—12, Zwart 49—21 Verduijn Jr., Amsterdam.
remise.
speelt, Wit 12—7, Zwart 21—12 met onmid
Van 342 nog goede oplossingen der heeren
9. 25—48, 37—28; 10. 35—30, 28—19; 11. dellijke winst.
M. E. Verduijn en G. H. Weverink, Amsterc
30—25, 19—24.
5. 49—16, 11—6; 6. 16—7,
dam. Van 340 J. Jacobson Jokneam, Palestina,
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DE STADHUISBOUW VAN AMSTERDAM
Een plan, ontworpen door de heeren H. en ir. K. L. van
der Schaar. — Hoofdgevel aan den Amstel; een plein
door overkluizing van de Singelgracht.
De heer H. van der Schaar te Amster
dam heeft gisteren aan de pers mededeeling gedaan van een door hein en zijn
zoon, ir. K. L. van der Schaar, ontworpen
plan voor een raadhuisbouw, waarbij het
terrein van het voormalige Paleis voor
Volksvlijt geheel is losgelaten, doch het
nieuwe gebouw wel aan den Amstel zou
komen te liggen, met zijn voorgevel tegen
over het Amstelhotel; men zie daarvoor
het hierbij gereproduceerde kaartje III.
Wij geven ook aan deze denkbeelden
gaarne plaatsing, te meer omdat ook
volgens deze opvatting het stadhuis van
Amsterdam aan den Amstel zou komen
te liggen, een voor ons zeer belangrijk
punt. Een enkele blik op de drie kaarten
toont aan, hoe ongelukkig in het gemeen
telijk plan het stadhuis tusschen de be
staande bebouwing nauw ligt ingeklemd;
Zoo gaat het, wanneer men aan de ge
dachte blijft hangen, dat het toevallig
door een brand vrijgekomen terrein, en
niets meer dan dat, de plaats voor het
toekomstige stadhuis moet wezen. Men
vergelijke de drie kaartjes, I gemeentelijk
plan, II plan-Lugt, III plan-van der
Schaar.
Het plan. van den heer Van der Schaar doet
het anders. Het vormt het raadhuis-complex
door tiet bouwblok, dat op kaartje I als no. 11
ós aangeduid, met een deel van het Paleis voor
Volksvlijt-complex (zie kaartje I) te combineeren, en het Oosteinde te overbouwen. Het
overblijvende deel van het Paleis-voor-Volksvlij't-terrein kan dan hetzij tot vergrooting van
het Frederiksplein, hetzij voor het stichten
van een gebouw of gebouwen van secundaire
beteekenls worden gebruikt.
Een gedeelte van de Stadhouderskade, van
de Sarphatikade en van de daartusschen gele
gen Singelgracht (die overkluisd moet wor
den) geeft dam ruimte voor het stadhuisplein,
dat men op kaartje III ziet geprojecteerd. Met
inbegrip van een strook van de bestaande ga
lerij-bebouwing langs het water kan er een
plein van 100 bij 200 meter ontstaan. Het
raadhuis komt dus met zijn h o o f d g e v e l
aan den Amstel te liggen, deze gevel wordt
ruim tweemaal zoo breed als die van het er
tegenover liggende Amstelhotel; in de as van
het plein en het stadhuis kan tusschen de
Weesperzijde en de (in elk geval te stichten)
Wibaut-Allée, waar nu het rommelige com
plex van het Weesperpoortstation is, een wa
terpartij worden gemaakt, <iie eventueel aan
ïüen overkant van deze allée op dezelfde wijze
kan worden voortgezet.
De heer Van der Schaar toonde ons de on
gewoon ruime perspectieven over den Amstel
en verdere waterpartijen, die zoo kunnen ontetaan, in overeenstemming met het karakter
van Amsterdam, het Venetië van het Noorden.
Vergelijking van de oppervlakten • van de
drie hierboven omschreven Raadhuis-terreinen
geeft het volgende inzicht:
I. Het geheele complex is rond 24.000 m2
groot, waarvan vermoedelijk 8000 m2 tot publieken weg bestemd zal worden, zoodat er
rond 16.000 m2 bouwterrein blijft.
II. Het door zwart aangegeven gedeelte zal
vermoedelijk rond 26.000 m2 groot zijn; hier
van is rond 10.000 m.2 afkomstig van het Pa
leis voor Volksvlijt-complex, dat rond 24.000
in2 groot is, en waarvan derhalve rond 14.000
m2 tot verruiming van het Frederiksplein zou
worden aangewend.
III. Het geheele complex exclusief het
„Raadhuisplein" zal ruim 37.000 m2 groot
zijn, waarvan thans reeds ruim 15.000 m2
eigendom van de gemeente is, als zijnde pu
blieke weg en water. Het bouwblok 11 (zie
kaartje I) zou moeten worden aangekocht
door de gemeente gelijk ook in het project II.
Het eveneens aan te koopen bouwblok 12
(kaartje I) is het kleinste en minst kost
bare.
Het plan-Van der Schaar geeft ruimte voor
het aanleggen van een publieken tuin rondom
het Raadhuis, alsmede een ringweg op „eigen
terrein" ten bate van het speciale Raadhuisverkeer.
Hoe machtig de verschijning van een Raad
huis op terrein III met een hoofdfront aan
den Amstel zou zijn blijkt eenigermate uit de
vergelijking daarvan met het Amstelhotel (9
op kaartje I) en voorts uit het feit, dat dit
Raadhuis-complex ruim de helft van de lengte
tusschen de Sarphatistraatbrug en de Ceintuurbaanbrug zou beslaan.
Het geprojecteerde „Raadhuisplein" zou
voorts in belangrijke mate kunnen dienen tot
ontlasting van den verkeersknoop, die thans
reeds bestaat ter plaatse van het Frederiks
plein, en die op den duur een bijna onoplosbare
puzzle wordt, indien het Raadhuis volgens pro
ject I geplaatst zou worden, midden in dien
verkeersknoop met kruisingen è, niveau in
alle richtingen.
In het program der raadhuis-prijsvragen is
ondersteld, dat de Utrechtschestraat zou wor
den verbreed. Dit schijnt een zóó kostbare
voorziening, dat het wellicht verstandig is er
mede te rekenen dat zulks nimmer geschiedt.
Plaatst men het raadhuis volgens project II,
dan "zou het geheele verkeersvraagstuk simpe
ler worden, o.m. omdat aldus het geheele ver-

(Ingesonden Mededeeling.)

brengt hulp In gezinnen, waar
door geboorte, onvolwaardig
heid of ziekte van kinderen bij
zondere nooden zijn ontstaan.
Zendt Uw bijdrage op Postgiro
75000 Den Haag.
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GÉÉN NOTA VAN B. EN W.
CONTRA NOTA-BOISSEVAIN
Vraagstuk P. W. en het
Raadhuisterrein.
Wij vernemen, dat burgemeester en wet
houders met de grootst mogelijke meerder
heid hebben besloten, dat de nota van wet
houder Boissevain, waarin wordt betoogd
dat de Dienst van Publieke Werken In het
nieuwe raadhuis dient te worden onderge
bracht, alsmede de noodzakelijkheid om op
nieuw te bepalen welken omvang het nieuwe
gemeentehuis, waarvoor de aanvankelijk be
stemde oppervlakte dan moet worden uitge
breid, zal hebben, niet in een contra-nota
zal worden beantwoord.
Namens het college zal de burgemeester
in den Raad de nota-Roissevain behandelen.
Als kleinst mogelijke minderheid van B.
en W. zal wethouder Boissevain zijn denk
beelden in de desbetreffende raadszitting ver
dedigen.

keer van en naar het Raadhuis, uit Zuid,
West en Oost als vanzelf buiten de Singel
gracht blijft, terwijl het verkeer uit Noord
zeker niet door de Utrechtschestraat behoeft
te gaan, maar gemakkelijk van den nieuwen
binnenring door de toch te verbreeden Weesperstraat kan loopen, welker verbreeding bo
vendien veel goedkooper zal zijn en veel min
der beschadiging aan de eenheid van Amster
dams grachtengordel zal doen ontstaan dan
die van de Utrechtschestraat.

De ontwerpers van dit plan doen verder
opmerken,, dat de zonbestraling bij de
ligging van het stadhuis volgens kaart III aan
zienlijk beter is dan bij de beide andere plan
nen: de ligging Noord-Zuid geeft des morgens
toetreding van de zon aan den Oostelijken- of
Amstelgevel, des middags aan de andere
lange zijde van het gebouw.
De heer Van der Schaar Sr. besloot zijn
uiteenzettingen — die wij in een eenigszins
verkorten vorm hebben weergegeven — met
deze opmerking:
Uit den aard der zaak is het bovenstaande
slechts fragmentarisch en voorloopig. Het wil
ons voorkomen dat het toekomstige Raadhuis
er recht op heeft, dat omtrent de terreinkeuze
en zijn verschijning in het stadsbeeld, dit
laatste zoowel ruimtelijk als aesthetisch in
breeder verband dan tot heden, en niet
a p r i o r i aan een stukje grond gebonden
wordt gestudeerd. Ondanks groote waardeering
voor hetgeen tot heden is gedaan en bereikt,
en ook voor de blijken van burgerzin in de
projecten van ir. G. J. Lugt, blijft het oudHollandsche spreekwoord waar: „Beter ten
halve gekeerd dan ten heele gedwaald".
WERK VAN DE BRANDWEER.
Het is gisteren een drukke dag voor de
brandweer geweest, die niet minder dan 33
maal is uitgerukt, waarvan elf maal tever
geefs, daar het slechts geruchten betroffen.
Kleine binnenbranden werden gebluscht in
perceelen aan den Zwanenburgwal 58, Kleine
Wittenburgerstraat 13, Noordermarkt 35,
Wagenaarstraat 93, Zuider Amstellaan 108,
Reestraat 13, Lepelstraat 71 en Makassarstraat 45. Schoorsteenbranden werden ge
bluscht in perceelen aan de Czaar Peterstraat
168, Vinkenstraat 135, Eerste Atjehstraat 148,
Van Bossestraat 75, Fannius Scholtenstraat
21, Commelinstraat 79, Palembangstraat 71,
Wijdenesserstraat 27, Baanbrugsteeg 16, Solo
straat 7, Oude Zijds Achterburgwal 6, Conradstraat 160, Van Spilbergenstraat 64 en
Rombout Hoogerbeetsstraat 71.
(Ingezonden Mededeeling.)

Avontuur bij Pampus
Bewegend ijs.
een heerlijk tochtje
ZEEBURG—Pampus,
voor schaatsenliefhebbers, die van de

ruimte houden! Zoo was het de vorige week.
Zoo is het nög, maar dan moet men precies
de baan houden, bij Zeeburg opbinden en dan
maar het Zuidersopje op: de route wijst zich
zelf aan, omdat de baan de vele sporen van
het schaatsenrijden draagt.
Volgt men deze route, dan komt men al
heel gauw bij Pampus, vooral de laatste kilo
meters zijn heel mooi, glad ijs, zonder sneeuwribbels. zonder scheuren. Eindeloos ver strekt
zich hier de ijsvlakte naar het Noorden en
Oosten uit, men ziet Marken liggen, het
nieuwe kerkje van Uitdam. In Oostelijke
richting ontwaart men niets dan de groote
stille witte ruimte, zóó moet het in de Pool
streken zijn, overal ijs, met hier en daar
sneeuw en barrières van schotsen. Deze
schotsen zijn nog afkomstig van de vorige
dooi, uit het laatst van December, toen ze
door den Noord-Oostelijken wind zijn opge
stuwd, op sommige plaatsen twee en drie
meter hoog. De Oostelijke kant van het som
bere zwarte fort Pampus met z'n twee grijze
koepels ligt er geheel in bekneld.
Ginds in het Noorden beweegt zich een
klein figuurtje. Daar ligt ook de vaargeul,
nog maar pas dichtgevroren, en iets verder
af bevindt zioh een groot wak, waarin het
afvalwater uit de groote rioolbuis stroomt.
Anders dan langs de kust, tusschen Muiden
en Pampus, ziet het ijs er in het Noorden
onbetrouwbaar uit. De waaghals in de verte
zet echter door, met forsche slagen komt hij
naderbij, ja, hij is reeds de vaargeul gepas
seerd, het ijs is er blijkbaar reeds sterk
genoeg...
Maar dan begint het ijs, vlak bij de mooie
ruimte, waarover de baan naar Zeeburg ligt,
onrustig te worden. Er vliegen met schrik
aanjagend geluid, minuten achtereen, balken
in het ijs, snel als bliksemstralen. Onder
mijn voeten blijft het ijs stil, hier is het veilig,

MIJNENLEGGERS

Naar de „Java Bode" bericht, is een be
slissing genomein betreffende den bouw van
twee nieuwe motorschepen ten behoeve van
de Gouvernements-Marine. De motorschepen
zullen een lengte van ongeveer 85 m hebben
en een waterverplaatsing van 2200 ton. Zij
zullen worden ingericht als mijnenlegger. Zij
krijgen een vaart van 18 mijl, terwijl het
machinevermogen 4 tot 5000 P.K. zal be
dragen.
Aan scheepswerven in Nederland en Indië
zullen offertes worden gevraagd. Gehoopt
wordt, dat de schepen in Indië zullen kunnen
worden gebouwd. Zjj zullen dan de grootsite
vaartuigen zijn, ooit daar op stapel gezet.
Tot nu is het grootste in Indië gebouwde
schip de „Poolster", dat een waterverplaat
sing van 1600 tons heeft ac een machinevermogen van 1350 P.K.
De bouw zal waarschijnlijk IJ jaar duren.
De bedoeling is, om dan enkele oudere sche
pen der Gouvernements-Marine, indien de
tijden dat tenminste toelaten, naar de reserve
af te voeren.
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BREIEN VOOR DE SOLDATEN
Wolverkoop in de wijkhuizen
gestaakt.
De breicommissie van de afdeeling Amster
dam der Nederlandsche Vereeniging van Huis
vrouwen verzoekt ons te willen berichten, dat
dank zij veler hulp, de militairen in en om de
hoofdstad alsmede de kustwacht van wollen
polsmoffen en andere warmende artikelen
werden voorzien.
De volgende week wordt dan ook in de wijk
huizen geen wol meer verstrekt.
Dames, die nog werk thuis hebben, wordt
verzocht dit, met vermelding van haar naam
en adres, te willen laten bezorgen bij mevrouw
A. Roldanus—Daners, Keizersgracht 628, of
bij mevrouw J. Tweer-—Westerman, Roemer
Visscherstraat 47. Aan beide adressen is, op
schriftelijke aanvrage, nog wol verkrijgbaar,
ook voor breisters die gaarne de militairen
willen helpen, maar de kosten vam het mate
riaal niet kunnen betalen.
De alsnog te vervaardigen of nog niet afge
leverde artikelen worden via het Centraal
Inlichtingenbureau te 's-Gravenhage gedistri
bueerd.

W. L. A. WARNIER OVERLEDEN
Directeur Kol. Etablissement.
In den ouderdom van 64 jaar is te Sant
poort, waar hij woonde, overleden de heer
W. L. A. Warnier, directeur van het Kolo
niaal Etablissement aan den Westerdoksdijk,
alhier.
De heer Warnier, die op 1 October van dit
jaar met pensioen zou gaan, is militair apo
theker le kl. van het Kon. Ned.-Indisch leger
geweest en werd na zijn repatrieering, op 1
April 1916 lid van de commissie voor de
keuring van het Dep. van Koloniën en op 1
April 1917 hoogdambtenaar bij het Kol.
Etablissement, waar hij in '12 onderdirecteur
en " op 1 November 1935 directeur werd.
Voorts is de heer Warnier lid geweest van
verscheidene normalisatiecommissies in ver
band mede met de veelomvattende taak van
het Etablissement: de aanschaffing, keuring
en verzending van goederen voor den dienst
in Oost en West en den opslag van Indische
gouvernementsmijnbouw- en landbouwproduc
ten, alhier.
De heer Warnier was officier in de orde
van Oranje Nassau.
De teraardebestelling zal Dinsdag a.s. ge
schieden op „Westerveld" na aankomst van
den trein van 11.40.

DE FEESTAVOND TEN BATE VAN
FINLAND
Het plaatselijk comité te Amsterdam tot
hulpverleening aan het Finsche Roode Kruis
deelt ons mede, dat het zich in steeds toene
mende belangstelling mag verheugen. De Sier
teeltcentrale stelde seringen in een enorme
hoeveelheid kosteloos beschikbaar, waardoor
de zalen van Carltonhotel in een bloementuin
zullen worden herschapen. Behalve de reeds
genoemden zuilen verder belangeloos mede
werken het danspaar Cornel en Ilona, mevrouw
Charlotte Kohier, mevrouw Jo Vincent, de
heer Herman Schey, mevrouw Fientje de la
Mar, terwijl met andere vooraanstaande kun
stenaars nog besprekingen worden gevoerd.
Kaarten zijn verkrijgbaar door storting van
een rijksdaalder op postgirorekening 370000
ten name van het comité.

maar ook hier komen witte sterren en stre
pen in het ijs, het is of er druk op uitgeoefend
wordt.
Ook andere schaatsenrijders blijven
staan en luisteren naar het indrukwekkend
geluid, dat van gindsche vlakte komt. Het
ijs jankt, knarst en piept. Dat kan niet door
dien eenen man worden veroorzaakt, die als
een pijl-uit-den-boog voortjaagt, meer dan
angstig geworden door het geweld om hem
heen.
Dan plotseling een knal, nog een, en nög
een! Het ijs scheurt met ontzettende kracht.
Als vastgenageld blijft men tsaan, ofschoon
er eerder aanleiding was om te vluchten. Ge
lukkig zijn wij hier vlak bij Pampus, wij kun
nen bijtijds in veiligheid komen...
Het is als of er een geheimzinnige reus
aan het werk is. Zoo moet het ook bij aard
bevingen gaan...
Over een groote lengte,
naar het schijnt langs een oude scheur, welke
. inmiddels weer toegevroren was, is het ijs
gebarsten,
hier schuift de zware ijsmassa
omhoog, elders breekt zij in schotsen, die ge
deeltelijk recht omhoog gaan staan. Het is
een kraken en sissen, een knappen en bre
ken, zooals men dat ook bij de rivieren kan
waarnemen, die aan het kruien zijn. Nergens
was open water te bespeuren, van een op
stuwing door den wind kon ook geen sprake
zijn.
Toch beweegt deze ijsmassa, duidelijk ziet
men verandering komen in de groote vlakte
teten Noord-Westen van Pampus. En waar
de schotsen omhoog steken, fonkelend in het
zonnelicht, vertoonen zich weldra zwarte
plekken, even zwart als het ijs er vlak naast.
Het zijn echter verraderlijke wakken... Wel
dra ligt er weer een vliesje ijs over, het gaat
telkens stuk, omdat het wak steeds grooter
wordt. En wij houden ons hart vast wanneer
zich schaatsenrijders op het op drift zijnde
ijs begeven.
De man, die zoo juist de vaargeul is ge
passeerd, ls gelukkig op veilig ijs gekomen.
Het
is een man in uniform, een stevige
baas, postbode van het eiland Marken, die
buiten-om post kwam halen uit Amsterdam.
Veilig, ja, maar niet zonder schrammen en
natte kleeren. Hij verliet de bewegende
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Het oude jaar uit-„geknald" met meer vuurwerk dan
ooit. — Geen schaarschte aan luxe eet- en drinkwaren.
Zorgen in het nieuwe jaar; activiteit der nationalisten,
wijziging staatsregeling, „bahasa Indonesia" en positie
Indische regeering.
kwade kansen althans rekening gehouden; ik
herinner mij nog, dat een kranten-enquête bij
de Chineesche langganans (kruideniers zou
men ze in Nederland noemen, maar hun debiet
[(Van onzen Indischen correspondent.)
is veel uitgebreider) in het begin van den oor
B a t a v i a , 4 J a n u a r i . log over het hamsteren, uitwees, dat dit arti
kelen waren, die het snelst en het overvloedigst
Het jaar is weer ten einde, en als ik u nog waren ingeslagen.
Maar laat u dit nu ook weer geen verkeer
niet geschreven had, dat het krijgsrumoer ïu
Europa ons alweer steeds verderaf in de den indruk geven van het goede Indië (lees in
ooren klinkt, dan zou ik het bij deze gelegen de eerste plaats Batavia — Red.) zooals het
heid doen: de jaarswisseling is gevierd of er reilt en zeilt. Misschien spelen persoonlijke
geen vuiltje aan de lucht was. In stampvolle motieven een rol. Voor mij bestaat de waarde
hotels en societeiten met de gebruikelijke van de Kerst- en Nieuwjaarsviering uit een
speciale menu's — die nooit iets speciaals gezellig bijeen zijn met dierbaren, die men vaak
hebben — te midden van het kerstgroen, in geruimen tijd niet zag en uit de bezinning
waarmede een week te voren de zalen waren op de dingen, die achter ons liggen. Ik ben dus
versierd en de imitatie-sneeuw, die na een welbeschouwd een kniesoor, die in dezen mo
week vertoef op dit aardsche tranendal toch dernen tijd niet meer thuishoort wanneer ik
wel het een en ander van haar smetteloos verzucht: zonde van al dat geld. Ten slotte
heid had ingeboet. En natuurlijk ook in den moeten de vuurwerkfabrikanten óók leven.
huiselijken kring, hetgeen dan in Indië toch
En: Indië maakt oorlogswinst in alle opzich
ook altijd nog beteekent: half op straat, en te ten. Het ligt ver van het terrein van den
midden van het oorverdoovende lawaai van strijd en ziet zijn uitvoer stijgen bij zachtkens
het vuurwerk, waarmede wij, naar de goede oploopende prijzen. Het heeft, als de oorlog
traditie van het Rijk van het Midden, de booze zich niet tot dit deel van de wereld uitbreidt,
geesten verjagen, en aldus op onze manier geen moeilijkheden met zijn voedselvoorzie
•dan toch óók nog trachten, een ietsje bij te ning te duchten en waarom zouden we dus
dragen tot de verbetering van den chaotischen niet eten en drinken, en vooral: veel vuurwerk
toestand in Europa.
afsteken. Misschien gaan de booze geesten wel
De lezers van mijn brieven, die Indië ken inderdaad aan den haal! Men kan nooit weten.
nen, weten, met welk een hartstocht alle be
#
*
volkingsgroepen zich werpen op het oude Chi*
neesche gebruik: het afsteken van vuurwerk.
Het is blijkbaar een psychische besmetting
Bovendien zullen de zorgen van den dag
want ook waschechte totoks, de blos der Euzich
spoedig weder aanmelden. Ze hebben
ropeesche kou nog op de kaken, werpen er
ons trouwens ook met Kerstmis niet
zich op, al vinden ze het meestal wel noodig
om een excuus te vinden voor hun buitenspo
geheel met rust gelaten. Er was een con
rige luidruchtigheid: de kinderen vinden het
gres van de P. P. B. B., de vereeniging
zoo aardig, eiet u!
van
Inlandsche
bestuursambtenaren,
Het is mogelijk, dat de indruk bedrieglijk
onder leiding van den ook in Nederland
is, maar hij bestaat ongetwijfeld: dat er dit
al gerenommeerden heer Soetardjo; er
jaar van de gelegenheid een bijzonder druk
was een Congres Rakjat Inidonesia en
gebruik gemaakt is. Ook in tijden, dat schraal
hans in Indië keukenmeester was, bleek dat
deze beide beloven zoo het een en ander
geen beletsel om voor duizenden guldens te
voor de aanstaande Volksraadszittimg, bij
verpaffen. De Nieuwjaarsdag is weliswaar een
welke
gelegenheid de technische herzie
Christelijke feestdag en hij valt niet samen
ning van de Staatsregeling aan de orde
met het Chineesche Nieuwjaar of de afslui
ting van het Inlandsche, maar dat is geen
komt (door ons besproken in een Indische
reden om aan de viering niet braaf mee te
Kroniek op 3 dezer— Red.), die onge
doen.
twijfeld zal worden aangegrepen om een,
Wat de Indo-Europeanen betreft kan men
zij het bij voorbaat vergeefsche, poging
haast spreken van een volkszonde. In de buur
ten, waar de kleine Indo woont, bereikt het
te doen om heel iets anders dan een tech
lawijt meestal een hoogtepunt. Dó.ó.r is het
nische herziening van de Indische grond
een eerezaak, om zich langdurig en intensief
wet tot stand te brengen.
„te laten hooren"; de achting (soms ook de
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afgunst) vam de buren wordt er voor een heel
jaar goeddeels mede gekocht. Het is geen zeld
zaamheid, dat er meer dan een maand salfris
mee heen gaat. Voor deze zonderlinge wijze
van feestviering is dan vaak het heele jaar
gespaard.
Overigens eet en drinkt men er goed vam en
de schaarschte in caviaar, paté en champagne
is in Indië nog niet voelbaar. De vooruitziende
geest van onze medeburgers had met d e z e

schots op een plaats, waar het ijs alleen maar
gesprongen was en een laagje water te voor
schijn was gekomen. Dit was bevroren. Hij
viel en kwam in het water terecht, en
schramde wangen, neus en kin aan het ijs.
Het bloed liep hem van zijn gezicht, doch
welgemoed zette hij even later zijn tocht
voort.
Kort daarna komt een duo met rijstok, een
boerenknecht me teen jongmaatje, dat halfweg
het rioolwak en Pampus den overtocht naar
Vuurtoreneiland waagt. Zij aarzelen even voor
de scheur, maar déze is hier waarschijnlijk
nie open gebarsten, zij rijden verder.•• Even
later ziet men nog alleen he tjongniaatje, dat
«iet zijn stok zwaait, doch de knecht kruipt
over het ijs, staat dan recht op en slaat het
water uit zijn broekspijpen: zij zetten den
tocht voort en komen ook aan de overzijdeDes avonds lees ik in de krant de waarschu
wing tegen het rijden op het IJsselmeer, aen
waarschuwing te rechter tijd!
Nu er vrij veel langs de kusten van het
IJsselmeer gereden wordt, en ik ook vernam
van voorgenomen tochten „buiten-om" naar
Marken, mag het bovenstaande als waarschu
wing gelden. Wat de oorzaak is van het in be
weging komen van het ijs in het Meer, zooals
ik dat zelf ten Noord-Westen van Pampus zag,
is moeilijk te zeggen. Verandering van het
waterpeil? Opstuwing van het Noord-Oosten
uit? Hier en daar ligt het ijs ook lang niet
vlak. Komen deze verschijnselen ook elders
voor .zoowel langs de Veluwe- en Gooische
kust als langs de Noord-Hollandsche ?
Van Amsterdam naar Pampus—Muiden
maakt het ijs nog altijd een betrouwbaren in
druk. Langs de kust merkt men niets van
brekings- en stuwingsverschijnselen. Nu zich
daar reeds veel publiek op het ijs bevindt, ook
veel kinderen, die den 7 km tocht naar Pampus
wagen, lijkt ons een onderzoek gerechtvaar
digd, en eventueel geen schaatsverbod. Er
moeten in elk geval bakens of lijnen worden
aangebracht, welke de gevaarlijke zenes aan
duiden. Tot dusver hebben wij nog niet van
ernstige ongelukken in den driehoek Pampus—
Muiden—Zeeburg vernomen, maar waarom
niet tijdig maatregelen genomen?
F. K.

Het politieke spel zal nu in vollen omvang
beginnen. Als hors d'oeuvre is er ook nog cie
bekende motie, om den term „Indonesia" offi
cieel in te voeren. En bovendien is de bekende
vraag van het gebruik van het Maileisch in de
openbare colleges nog altijd hangende. Om
dan nu maar verder te zwijgen van de leuze
„Parlement Indonesia", die natuurlijk in het
centrum van het debat zal komen te staan.
Alles bijeen is het aspect niet vroolijk, en ook
waar men in de Europeesohe wereld van mee
ning is, dat bezinning op de koloniale politiek
en meer zelfstandigheid voor Indië gewenscht
is, is men terecht van meening, dat dit onder
werp nog wel even kan blijven rusten.
Interessant zal het antwoord zijn op de
vraag, of de leden van de nationalistische
fracties — er zijn er twee tegenwoordig, de
oude van den heer Thamrin en de afgeschei
den „buitengewesten"-fractie van de heeren
Soangkoepon en Yamin — bij deze gelegenheid
opnieuw Maleisch zullen spreken; de actie voor
debahasalndonesia, voortspruitend uit
de nieuwe eenheidsgedachte (die méér twee
dracht verbergt dan men, naar het uiterlijk te
oordeelen, zou meenen), is een der zwakste
punten in het program, omdat de ontoereikend
heid van het Maleisch als taal voor een poli
tieke discussie wel zóó overtuigend is gebleken,
dat ook een deel van de leiders zelf, zooals b.v.
de heer Thamrin, eigenlijk van het geval maar
liever af zou zijn.
Voor wie werkelijk zaken wil doen, is de Maleische taail onbruikbaar; het is een drijven van
enkelen, die de openbare colleges dan ook,
voor zaken doen nnet wenschen te gebruiken,
maar alleen als een tribune, om over het hoofd
van hun medeleden en de regeering heen, het
volk te bereiken, die het gebruik van het
Maleisch in de openbare colleges in het leven
houden. Men bereidt er zioh op voor, dat de
vastgestelde zittingsduur niet toereikend zal
zijn, om deze toch betrekkelijk eenvoudige wij
ziging van de staatsinrichting in deze zitting,
waarvoor de wettelijke tijdsduur op zes weken
is bepaald, af te handelen, gezien al wat men
daarbij over breed zal halen.
Intusschen heeft de Volksraad in de week
tusschen Kerstmis en Nieuwjaar nog geruischloos één van de politiek belangwekkendste on
derwerpen behandeld, die ooit ter tafel zijn ge
weest. Ongetwijfeld is de zeer late indiening
en het tijdstip van behandeling oorzaak, dat er
zoo weinig aandacht aan geschonken is en dat
met name de staatsrechtelijke zijde van het
geval vrijwel geen aandacht heeft gevonden.

van de inkomstenbelasting voor de lagere in
komens.
In den Volksraad is er bij de behandeling
op aangedrongen, om deze laatste bate te
laten vallen, en in plaats daarvan het defensie-ultvoerrecht te handhaven. Daar uit het
verzet van de Indische regeering duidelijk
bleek, dat zij een motie naast zich neer zou
leggen, heeft de heer Thamrin ten slotte een
dergelijk voorstel in den vorm van een petitie
gegoten. Toen hij aan zag komen, dat hij
vermoedelijk de vervanging van de belasting
op de lagere inkomens door de handhaving
van het defensie-uitvoerrecht er niet door
zou krijgen, heeft hij dat voorstel bovendien
gesplitst, met het merkwaardige resultaat,
dat de Volksraad de regeeringsvoorstellen
inzake de belasting op de lagere inkomens
aannam, maar tevens de petitie-Thamrin in
zake de verlenging van het diefensie-uitvoerreoht zijn zegen gaf.
Het zal wel niet vaak voorkomen, dat een
regeering wordt uitgenoodigd méér belasting
te heffen dan zij zelf noodig achtte!
In het Kamerdebat over de Indische be
grooting zijn deze feiten gereleveerd, en met
name is daar ook critiek vernomen op de
heffing voor de laagste inkomens. Maar de
minister heeft toen tereoht verwezen naar
het votuim van den Volksraad, waarin het
I. E. V. den doorslag had gegeven. Ten aan
zien van de petitie bleek de minister het
oordeel van den Volksraad eveneens van be
lang te achten, want hij gaf te kennen, dat
hij over de verlenging van het defensie-uatvoertrecht, waartegen de Indische regeering
zich met groote klem had verzet, nader over
leg zou plegen met Indië. Dat overleg heeft
klaarblijkelijk niet tot resultaat gevoerd. De
Indische regeering is blijkbaar op haar ctuk
blijven staan, hetgeen wordt aangetoond
door de omstandigheid, dat zij wel is waar
op het laatste oogenblnk nog met een noodordonnantie is gekomen tot handhaving,
maar onder bijvoeging van een Koninklijk
Besluit, houdende de gunstige beschikking op
de petitie.
Zij heeft de reddingsplank, die de oorlogs
omstandigheden hadden kunnen vormen, ver
smaad en haar standpunt gehandhaafd, dat
zulk een uitvoerrecht een onbillijke en ongelijk
werkende belasting beteekende. Voorzoover de
winsten op de Indische producten niet worden
getroffen door de vennootschapsbelasting en
de inkomstenbelasting, zou zij deze alsnog kun
nen achterhalen door middel van de Oorlogs
winstbelasting, zijnde het tweede belangrijke
onderwerp dat in de aanstaande zitting van
den Volksraad aan de orde komt. Zij heeft dus
voet bij stuk gehouden, naar men moet aan
nemen en de minister heeft dus, zij het in een
ietwat oneigenlijken vorm, namelijk in dien
van een beslissing op een petitie, de Indische
Regeering een aanwijzing des Konings doen
toekomen in den zin van de Indische staats
regeling.
Het Koninklijk Besluit bevatte geen bijzon
dere overtuigende argumenten, maar de inge
diende noodordonnantie onthield zich verder van
elke motiveering, behalve de verwijzing naar
het Koninklijk Besluit. Het college van gedele
geerden, dat met deze zaak werd overvallen,
heeft groote belangstelling getoond voor de
opinie van de Indische regeering, maar daarop
geen antwoord gekregen. Zoodoende is het de
bat eigenlijk niet tot ontwikkeling gekomen,
mede dank zij het feit, dat men in de korte
spanne tijds tusschen Kerstmis en Nieuwjaar
ook eigenlijk niet veel zin had in eer. uitgebreid
gevecht. Bij een fulmineerende rede van den
voorzitter van den Ondernemersbond is het dan
ook gebleven.
Maar het zou niemand verbazen, wanneer
deze kwestie weer opdook, b.v. bij het algemeene debat over de volgende begrooting,
vooral gezien de belangstelling van het I.E.V.
voor de materie van de Koninklijke aanwijzing
als een der middelen, cm grooter klaarheid in
het beleid te verkrijgen en een duidelijker af
bakening van de plaats van den GouverneurGeneraal als „Indische" regeering.
Wat in het vat ligt. verzuurt niet; men zal
er nog wel méér van hooren!

(Ingezonden Mededeeling.)

Hande's .lad

CINEAC
DE PRINSES OP DE SCHAATS
De dorpentocht in Noord-Holland
Het kampioenschap hardrijden te
Groningen
BEELDEN UIT
CANADA.
Naar Toronto en Ontario.
De strijd aan den Poolcirkel.
De Duitsche luchtmacht patrouilleert.
Paus Pius XII bezoekt den Koning
van Italië.
Oogstfeest in Abessynië.

RARITEITEN IN DE NIEUWE
WERELD
Een interessante film.
Verjaardag 16e reg. infanterie.
Societyhuweli.jk in Wassenaar.
Koning George bezoekt de troepen in
Zuid-Engeland.

EEN GEKLEURDE
TEEKENFILM.
ZONDAGMORGEN

Men zal zich herinneren, dat de Indisohe
regeering het defensie-uitvoerrecht van 1 %
ad valorem, dat ontstaan was uit het destijds
geheven devaluatie-uitvoerrecht van 2 %, met
ingang van 1 Januari 1940 wenschte af te
schaffen. Zij kwam bij de begrooting met een
vocrstel zoowel tot verhooging van de opcen
ten op de vennootschapsbelasting als op de
inkomstenbelasting, benevens een hooger tarief

tot 1 uur

EEN EXTRA

TEEKENFILM.

Opening cassa 11 uur.

REG. BREESTR.

6

TWEEDE BLAD

AVONDBLAD — ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 13 JANUARI 1940

AANKONDIGINGEN.

De Heer en Mevrouw
EEFTINCK SCHATTENKERK—TJEENK WILLINK
Op 16 Januari a.s. hopen onze
geven kennis van de geboorte van
geliefde Ouders
L. J. G. VAN DER MAESEN h u n n e D O C H T E R
ESKELINA BERNARDA.
en
Eenige kennisgeving.
M. VAN DER MAESEN—
Zwolle, 11 Januari 1940.
KOLLMANN
Eekwal 31.
hun vijftigjarige echtvereeniging
te herdenken.
De Heer en Mevrouw
Hun dankbare kinderen
RÖMER—JANSSEN
en kleinkinderen.
hebben de eer kennis te geven van
Amsterdam, Weesperzrjde 125.
de geboorte van hun Z O O N
Liever geen bezoek.
FRANS.
Baarn, 12 Januari 1940.

Verloofd:
INA BOEKDRUKKER
en
JULES FRANKEN.
Zuider Amstellaan 11.
Olympiaplein 60.
14 Jan. 1940.
Geen ontvangdag.

Eenige en aigemeene
kennisgeving.

Verloofd:
J. KAMSTEEG
en
J. J. PREUNIGER
Arts.
Geen ontvangdag.
Voorburg, Heerenstraat 38.
Bergen-op-Zoom, „Vrederust".
13 Januari 1940.

De Heer en Mevrouw
STUURMAN—BOTHOF
geven met blijdschap kennis van
de geboorte van hun Z O O N
CHRISTIAAN ALBERTUS.
Aerdenhout, 12 Januari 1940.
Asterlaan 14.
Jonkheer en Mevrouw
SIX—VAN DEN BOOM
geven met blijdschap kennis van
de geboorte van hunnen Z O O N
WILLEM LODEWIJK PIETER.
's-Gravenhage, 13 Januari 1940.
Hofzichtlaan 9.
Tijdelijk: Prinsessegracht 8.
Dr. C. J. ROOS en
Mevrouw ROOS—BURGY
geven met blijdschap kennis van
de geboorte van een Z O O N .
Amsterdam, 13 Januari 1940
Weteringschans 125.
Wegens mobilisatie eenige
kennisgeving.

Met groote droefheid geven wij kennis, dat heden mijn lieve
Man, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder en Behuwdbroeder, de HoogEdelgestrenge Heer

JOHANNES, WILHELMUS,
CHRISTOPHORUS, COENRADUS TUCKER,

Heden overleed zacht en
kalm, onze lieve, zorgzame
Man en Vader,
MATTHIJS BENNEKERS,

in den ouderdom van 51 jaar.
J. G. BENNEKERS—
VAN DER STRATEN.
W. A. BENNEKERS.
J. M. BENNEKERS.
Amsterdam-W* 12 Jan. 1940.
Staringplein 20 III.
Het stoffelijk overschot is
opgebaard in één der Rouw
kamers P. C. Hooftstraat 183.
Rouwbezoek uitsluitend P. C.
Hooftstraat 183 van 9—22 u.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Dinsdag 16
Januari a.s. tegen 2 uur op de
Begraafplaats
„Zorgvlied",
Amsteldijk. Vertrek:
Van
Eeghenlaan 20, te 1.30 uur.

Heden is rustig van ons
heengegaan onze lieve Man,
Vader en Grootvader, Broe
der en Behuwdbroeder,

Echtgenoot van Vrouwe MARIA TH. L. HUSTINX,

na meermalen gesterkt te zijn door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk, op 68-jarigen leeftijd, in „Huize Sint Anna"
is overleden.
De overledene was: Kolonel der Infanterie b. d., Officier in de
Orde van Oranje Nassau, Oud-Commandant en Oud-Voorz v h
Twentsch-Verband van den Bijz. Vrijw. Landstorm.
Nijmegen,
Amsterdam,
Delft,
Arnhem,
Herkenrath,

M. TH. L. TUCKER—HUSTINX.
J. W. L. TUCKER.
J. F. E. TUCKER.
M. M. E. TUCKER.
TH. M. F. KLINKENBERG—SEVENSTERN
L. KLINKENBERG.
De Steeg,
R. M. E. F. SEVENSTERN.
M. SEVENSTERN—MARRES en Kind.
Maastricht,
M. P. C. T. BEMELMANS—SEVENSTERN.
S. J. C. M. BEMELMANS en Kind.
Familie TUCKER.
Familie HUSTINX.
Familie SEVENSTERN.
Nijmegen, 12 Januari 1940.
Groesbeekscheweg 329.
De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen Dinsdag 16
Januari a.s des v.m. 10 uur in de Kapel van „Huize St. Anna"
Groesbeekscheweg 329, waarna de begrafenis aldaar.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van den
Voorzitter onzer Vereeniging, den Heeï

J. G. GÖTZE.
De prettige en zakelijke wijze, waarop wjj gedurende een
reeks van jaren met hem hebben mogen samenwerken, zal ons
steeds in aangename herinnering blijven.
HET BESTUUR VAN DE VEREENIGING
„HET MULTATULI MUSEUM".

Amsterdam, 10 Januari 1940.

Heden overleed onverwacht
tot onze groote droefheid,
onze lieve Moeder,

WILHELM ARNOLD
EVERARD MULDER,

JOHANNA MARGARETHA
LIENEMAN,

Oud-Directeur van het
Telegraaf- en Telefoon
kantoor te Hilversum,
in den ouderdom van 82 jaar.
Hilversum:
J. MULDER—VAN DIEREN
N. C. MULDER.
Rotterdam:
C. M. L. QUERNGESTER—
MULDER.
H. E. QUERNGESTER.
Hilversum:
P. C. E. JONGERT—
MULDER.
Magelang:
P. JONGERT.
Rotterdam:
W. ROSMAN—MULDER.
M. J. L. ROSMAN.
Bandoeng:
W. A. E. MULDER.
E. MULDER—SIMONS.
Rutherford (U.S.A.):
J. E. GROOTENDORST—
MULDER.
F. GROOTENDORST
en Kleinkinderen.
Hilversum, 12 Jan. 1940.
Rembrandtlaan No. 40.
De overledene is opgebaard
in de rouwkamer Melkpad
21a, te Hilversum. Bezoeken
aldaar van 9 u. v.m. tot 9 u.
n.m.
De crematie zal plaats
hebben Dinsdag 16 Januari
a.s. na aankomst van trein
14.14 uur halte DriehuisWesterveld.
Vertrek vam de rouw
kamer aan het Melkpad
12.30 uur.

Weduwe van Ds. Jan Gerrit
Matthijs Andreae,
in den ouderdom van 68 jaar.
H. J. ANDREAE.
H. J. G. ANDREAE.
Helmond, 12 Januari 1940.
Mauritslaan 4.
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Maandag 15
Januari te 12 uur, op de Ai
gemeene Begraafplaats te
Bussum.
Aigemeene kennisgeving.

Hiermede vervullen wij den
treurigen plicht kennis te
geven van het overlijden van
onzen Hooggeachten Presi
dent-commissaris

P. C. HOOFTSTRAAT 183
AMSTERDAM Z.
Het begrafenis-instituut
van Amsterdam
LIDMAATSCHAP f 0.50 per
jaar oer gezin..

Schiedam, 11 Jan. 194Ö.
Directrice en commissarissen
der N.V. Apotheek
v. Westendorp.
Voor de blijken van belangstel
ling, ondervonden na het overlij
den van mijn geliefden Man, den
Heer
BERNARDUS BOON,
betuig ik hiermede mijn dank.
A. M. BOON—VENLET.
Alkmaar, Januari 1940.
Voor de vele bewijzen van deel
neming, ontvangen bij het over
lijden van onze lieve Vrouw, Moe
der, Behuwd- en Grootmoeder,
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
Uit aller naam:
A. G. KRÖLLER.
Hoenderloo, Januari 1940.
Voor de vele bewijzen van deel
neming, betoond bij het overlijden
van
Mevr. de Wed. S. STORK,
betuigt de familie, uitsluitend
langs dezen weg, haar welgemeenden dank.
Amsterdam
13 Januari.
Antwerpen

TE UTRECHT

is van 15 t/m 18 Jan. ver
hinderd spreekuur te houden.

J. E. B. Wientjes

Zenuwarts
Praktijk hervat des Maandags en
Dinsdags

f EI73790<5

A

BEGRAFENISSEN

Vanaf

15 Januari a.s.

in den leeftijd van 55 jaar.

HENRI BLITS.
W. VEERMAN—BLITS.
C. J. VEERMAN.
JACQUES BLITS.
MARINA.
BETTY.
Amsterdam, 13 Januari 1940.
Rich. Wagnerstraat 42.
Geen bezoek.
De begrafenis zal plaats
hebben op Maandag 15 Jan.
a.s. te Muiderberg van af het
sterfhuis te 11 uur.

G. TER BRAAKE—
KRAAIJENHOF.
MIEP.
TINY.
GREETJE.
W. KRAAIJENHOF.
Amsterdam, 11 Januari 1940.
Koninginneweg 229.
De teraardebestelling zal
D.V. plaats hebben Maandag
15 Janüari a.s., te 12 uur op
de begraafplaats „Zorgvlied".
Vertrek sterfhuis 11.15 uur.
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Gesloten binnenvaart.

Voor ladingen buitenom, door zee, van Rotterdam
naar Amsterdam v.v. of naar en van Antwerpen
koude winterdagen
vrage men vrachtoffertes per motorzeeschip, aan:

dringend

noodig

hebben.

E. WAGEKBORG's Scheepvaart & Expeditiebedrijf N.V,

Postrekening

14905

-

Gemeente

Giro

G.

GRONINGEN
204 & 5140

DELFZIJL
Tel. 8 & 64

LIEFDADIGHEID NAAR VERMOGEN

Volledig chemisch reinigen.

AMSTERDAM
42849 & 444431

ROTTERDAM

28600 - 2 lijnen

545.

HEERENCOSTUUM netto 1,75

DEMI

175

WINTERJAS

JAFON

2.-

eenv. stoffen
zonder
gar
neering vanaf

125

Het Girokantoor der
Gemeente Amsterdam.

X

Met ingang van 13 Januari *»
1940 is de rente voor

nieuwe depositoposten voor ^_
r één jaar vast en voor op ï
of na "dien datum verlengd

X

wordende
depositoposten
vastgesteld op 3 %.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ
MAATSCHAPPIJ N.V.
gevestigd te Amsterdam.
Aandeelhouders worden opgeroe
pen tot de Jaarlijksche Aigemeene
Vergadering van Aandeelhouders,
welke gehouden zal worden op
1 Februari 1940, des middags 12 uur,
ten hoot'dkantore der Maatschappij,
2e Weteringplantsoen 21, Amsterdam.
Van de punten van behandeling
kan van heden af door Aandeelhou
ders aan de kantoren der Maat
schappij te Amsterdam en te Rotter
dam kennis worden genomen.
Ingevolge art. 13 sub 4 der sta
tuten moeten Aandeelhouders, die de
vergadering wenschen by te wonen,
hun aandeelen, of een door een bank
instelling daarvoor uitgereikt regu,
uiterlijk 27 Januari 1940 deponeeren
bij een der kantoren te Amsterdam,
Rotterdam en 's-Gravenhage van de
Nederlandsche Handel-Maatschappjj
N.V., Heeren R. Mees & Zoonen, Rotterdamsche Bankvereeniging N.V. en
Kas-Vereeniging N.V. tegen ont
vangstbewijs, hetwelk als toegangs
bewijs voor de Vergadering strekt

N.V. GEBROEDERS SCHEUER,
Amsterdam.
Buitengewone Algem. Vergadering
van Aandeelhouders op Zaterdag 20
Januari 1940, te 10J uur v.m., ten
kantore der My. Dagorde en voor
gestelde
Statutenwijziging
liggen
voor aandeelhouders ter inzage ten
kantore der My.
Alg. Verg. v. Aandeelh. der N.V.
N. Midd. School v. M., op Maandag
5 Febr. '40, te 5 uur, Schoolgeb. P. de
Hooghstr. 5. Punten ter behandeling
liggen tijdens de schooluren ter in
zage in het Schoolgebouw.
HET BESTUUR.
Heden is door my de eenige uitdeelingsiyst in net faillissement van
de N.V. Cultuur Producten Make
laardij voorheen C. BERI.AGE &
CO., Amsterdam, Rokin 97m ter
griffie van de ArrondissementsRechtbank te Amsterdam gedepo
neerd, om aldaar gedurende 10 dagen
door de schuldeischers te worden
ingezien.
Mr. L KISCH,
Curator.

AMSTKRDAM

BETSY BLITS—MOL.

worden toegelaten candidaten, die op 1 April 1940 reeds 18, doch
nog niet 24 jaren oud zijn.
Vereischt: einddipl. H.B.S. 5-j. c. B, einddipl. gymn. B, dipl. zee
vaartschool B (S of M), dipl. 3e stuurman gr. vaart of dipl.
zeevaartschool A (S of M), beide met als grondslag tenminste
M.U.L.O. B, einddipl. M.T.S. (afd. werktuigbouw, vliegtuigbouw
of electro-techniek) met als grondslag ten minste dipl. M.U.L.O.
Aanmelden vóór 1 Maart 1940. Inlichtingen bij het Departement
van Defensie, Ille afdeeling A.

IJSVERMAAK! - GOED!

TIJDELIJK TARIEF A

JOHANNA MARGARETHA
LIENEMAN,

LAMBERTUS TER BRAAKE

OFFICIER-VLIEGER

die U kunt missen zijn uitnemend
geschikt voor onze op te richten
leesbibliotheek.

Dén Helder, Veldpost

aan

BURGERLIJKE STAND

Heden overleed, geheel on
verwacht, onze lieve Echtge
noot, Vader en Schoonzoon,
de Heer

Zendt ze aan:

maar

Heden overleed onverwacht
tot onze diepe droefheid,
onze geliefde Zuster, Behuwd
zuster en Tante,

Tot onze diepe droefheid
geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve
Vrouw, Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder,

In April 1940 kunnen bij de opleiding voor

Alle Nederl., Fransche, Engelsche
en Duitsche boeken zijn welkom.

DE DIRECTIE.

Prof.Dr.F.H.Quix

Koninklijke Marine Luchtvaartdienst.

SMYRNA HANDWERK

Iedereen kan nu ielf tapüt knoopen.
Gratis les door het geheele land.
Patronen Smyrnagaas alle maten.
Wol v. tapijt 3X4 slechts f 58.—.
SMYRNA WOL.HANDEL,
Hang 9, telefoon 51303, Botterdam.

Dr. J. TH. TERBURGH Jr.

NAAR VERKIEZING MET RIJTUIGEN OF AUTOs
CREMATIE-TRANSPORTEN

Weduwe van Ds. Jan Gerrit
Matthijs Andreae,
in den ouderdom van 68 jaar.
Hilversum,
H. J. LIENEMAN.
J. H. LIENEMAN—LUDWIG
Bloemendaal,
B. LIENEMAN.
J. LIENEMAN—
HOOGENDIJK.
Goor,
Dr. J. E. LIENEMAN.
H. C. LIENEMAN—
CARSTEN.
Nichten en Neven.
Helmond, 12 Januari 1940.

Nederland

COÜP. VEREEN.ü A.
v. LIJKBEZORGING

ADVERTENTIËN
Heden overleed, nog onver
wacht, onze beste Man, Va
der, Behuwd- en Grootvader

lezend

WILHELMUS LAMBERTUS
ADRIANUS WARNIER,

Directeur van het Koloniaal
Etablissement te Amsterdam,
Oud-Militair-Apotheker
le klasse K.N.I.L.,
Officier in de Orde van
Oranje-Nassau.
Uit aller naam:
Santpoort (stat.),
A. WARNIER—AUEN.
en kinderen.
Santpoort, 12 Jan. 1940.
Johan Verhulstweg 27.
De teraardebestelling zal
plaats vinden op Dinsdag 16
Januari a.s. op de Begraaf
plaats „Westerveld" na aan
komst van trein 11.40 uur.
Liever geen bezoek.

DE BOEKEN

Aan

TELEF.
90017
92465

(Aangegeven op 12 Januari.}
BEVALLEN: C. H. Prins—M. H. A. Verhoef, z.; S. Nunes Vaz—H.
Velmans, z.; F. Visser—F. M. Barlasch, z.; W. A. Neggers—C. L. Peper
kamp, z.; J. Crost—S. Scheffer, z.; J. H. P. Groeneveld—M. J. Schneider,
d.; A. Kaal—E. Stawski, d.; S. W. Burger—E. v. Born, z.; W. Zorge—E.
Gerritsen, d.; C. J. Dekker—C. C. J. Lissenburg, d.; C. Potharst—H. M. M.
v. Empelen, d.; P. Gerritsen—M. v. d. Meer, d.; G. Schlikicer—H. Roelofs,
z.; J. v. Waveren—B. Reynders, z.; H. A. O. Brendel—M. Hoffmann, d.;
H. J. Everts—C M. Schagen, z.; H. J. A. Kuiper—A. Brakenhoff, d.; A.
Kannegieter—B. Kokernoot, z.; J. v. d. Meulen—H. v. Wezep, z.; K. Vos—
A. J. Pieterse, d.; P. Burghgraef—H. v. Kuik, d.; D. Lampen—A. M. Vesters, d.; A. Cusell—W. M. H G. Luijten, d.; L. Waterman—A. de Lara, d.;
H. Hoogwout—M. C. Berger, z.; J. H. Oexman—J. Abels, d.; M. J. B. Bergh
—L. Stakenburg, d.; H. Engel—F. H. H. O. Nilant, z.; H. M. v. Haagen—
A. Groenewegen, d.; J. H. Groenewegen—W. J. Theunisse, d.
OVERLEDEN: A. van Gelder, v. 59 j.; K. Woudhuijsen, geh. I. Davids,
v. 66 j.; H. H. Everhard, m. 83 j.; J. Rem, m. 10 j.; D. IJ. Coenderman, m.
49 j.; J. A. R. v. d. Vrande wed. J. G. Körber, v. 67 j.; T. Kooistra geh. J.
H. Suiker, v., 40 j.; P. Engelger, m. 3 w.; J. G. B. Bohte, m., 69 j.; L. Knol
wed. G. Vermaak, v. 62 j.; H. Schreuder, m. 74 j.; M. J. van Bommel geh.
E. H. v. d. Zee, v. 40 j.; C. Langeveld wed. F. Houwen, v. 74 j.; R. E. Volmer, m. 71 j.; K. Baas wed. F. v. d. Sluys, v. 72 j.; H. J. Willems, m. 34 j.;
J. Blaauwberg, m. 57 j.; A. van Gelderen. m. 84 j.; K. Jorritsma wed. J. F.
van der Kamp, v. 87 j.
WATERGRAAFSMEER.
OVERLEDEN: S. Dingsdag wed. J. Groenteman, v., 83 j.; M. van Cloof,
m. 93 j.; C. S. Swarts, wed. F. H. de Groen, v. 78 j.; J. Vastenburg, m. 70 j.
TEN NOORDEN HET IJ.
OVERLEDEN: A. van Harten, m.
van Overloop, m. 65 j.

j.; J. P. A. Petrus, m. 57 j.; A.
(Nadruk verboden.)

(UIT VERSCHILLENDE BLADEN.)
GETROUWD: J. Middélburg en W. van Hattum, 's-Gravenhage; C.
Bok en W. M. den Duik, Scheveningen; F. C. Dickmann en W. Feldhaus,
Utrecht; W. H. Stein en E. Isbrücker, 's-Gravenhage.
BEVALLEN: C. M. Laarman—von Nordheim, d.. Magelang (Java);
Feenstra—Wolthuis, z„ Paré-Paré (Celebes); Zuckermann—Scheltema, z.,
Hillegersberg; Klinkert—Blokhuis, d., Zwolle.
OVERLEDEN: P. C. de Groot, m,, 54 j., Rotterdam; M. E. van de
Wetering—Van
Dam, v., 81 j., Rotterdam; D. K. A. van Loghem, m.,
's-Gravenhage; E. de Blaauw, m„ 66 j., 's-Gravenhage; M. Caron—Van
der Most, v., 73 j., 's-Gravenhage; S. S. Hofstra, m., 61 j., Soestduinen;
J. K. Berger, m., 57 J., U'recht.

Erfpacht in de Watergraafsmeer.
D© Directeur van den Dienst der Publieke Werken der Gemeente
AMSTERDAM, maakt bekend, dat binnenkort BOUWTERREIN VOOR
UITGIFTE IN ERFPACHT beschikbaar komt, gelegen ten Westen van
den Middenweg en ten Noorden van de Kruislaan, voor den bouw van in
hoofdzaak eengezinshuizen.
Gegadigden worden uitgenoodigd, hun aanvraag bij hem in te dienen,
Raadhuis, kamer 113.
De bebouwingsvoorschriften met de daarbij behoorende kaart zijn
tegen betaling van ƒ 1,50 per stel verkrijgbaar, Raadhuis, kamer 112.
De aandacht wordt erop gevestigd, dat met oude aanvragen, betref
fende bovengenoemd terrein, bij de uitgifte geen rekening zal worden
gehouden, zoodat gegadigden daarvoor een nieuwe aanvraag zullen moeten
indienen.
De Directeur voornoemd, W. A. DE GRAAF.

By Royal Appointment

EEN ADRESKAART
OP ALLE BELANGRIJKE
KANTOREN DER WERELD

Amsterdam, 13 Januari 1940.
Het
ADMINISTRATIEKANTOOR
van het ALGEMEEN ADMINIS
TRATIEEN
TRUSTKANTOOR
N. V., Rotterdam, maakt hiermede
bekend, dat uitkeeringsbewijs No. 2
der depótfractiebewyzen van

AMERIKAANSCHE WAARDEN
(„BISON")

bereikt men door een eenvoudige reclame
in KELLY'S WERELDADRESBOEK, dat
op alle belangrijke kantoren in alle landen
der wereld wordt geraadpleegd, reeds mogelijk
voor ƒ 5 — Een naam en adresvermel
ding in gewoon lettertype is kosteioos

K A B 0 T & GROOTHUIS
Certified
Public Accountants

535 - 5th Avenue - NEW YORK.
Tel. MVBBAY-HIL.L 2 - 3933.
Wy spreken Nederlandsch en be
lasten ons speciaal met de zaken
voor Hollanders, die naar de Vereenigde Staten komen.

2 deelen — 5000 pagina's
ruim 1 millioen adressen

per 15 Januari a.s. betaalbaar zyn
met een bedrag van
Vertegenwoordigers in de voor
i 6.10 per depóttractie. vertegen
naamste steden van Amerika.
woordigende 1/100 en
Inlicht,
gratis alle belastingzaken.
j 12.20 per depótfractie, vertegen
woordigende 2/100 aandeel in
een depót-eenheid,
ten kantore van:
de Heeren R. Mees & Zoonen te
Rotterdam;
de Rotterdamsche Bankvereeni
ging N.V. te Rotterdam en Amster
dam. en
de Amsterdamsche Bank te Rot
terdam en Amsterdam, en bij de Ne
derlandsche Handel-Mij. te Batavia.

Voor een reclame

1940

N.V. ARNHEMSCHE
HYPOTHEEKBANK
voor NEDERLAND

Ten kantore van het Administra
tiekantoor van het Algemeen Admi
nistratie- en Trustkantoor N. V.,
Haringvliet 98, Rotterdam en bij
bovengenoemde betaalkantoren is
van heden af verkrijgbaar een pu
blicatie, waarin een specificatie van
de ontvangen dividenden met de
daarop in mindering gebrachte kos
ten is opgenomen.
NAAMLOOZE

DE DIRECTIE.

ALGEMEEN HANDELSBLAD, Amsterdam
Afd. E x ploitatie, Tel. 30404, lnterloc. R. 0423

voor

reclame drukwerken

Jaarlijksche Aigemeene Vergade
ring van Aandeelhouders op Vrijdag
26 Januari 1940, des voormiddags
te 11.30 uur ten kantore der Ven
nootschap.
Aandeelhouders
hebben toegang
tot deze vergadering, indien zij
hunne aandeelen of depótbewüzen
uiterlyk 20 Januari 1940 hebben ge
deponeerd ten kantore der Vennoot
schap.
De agenda, bevattende de punten
van behandeling voor deze vergade
ring, ligt van af heden ten kantore
der Vennootschap voor aandeelhou
ders ter inzage.
DE DIRECTIE.
Amsterdam, 13 Januari 1940.

De directie maakt bekend, dat
over het boekjaar 1939/40 een interim-dividend wordt uitgekeerd van
3i %.
Dividendbewijs No. 34 van de
Aandeelen No. 1 t/m 100 is betaal
baar met ƒ 17.50.
Dividendbewijs No. 34 van de
Aandeelen No. 101 t/m 1544 is be
taalbaar met ƒ 35.—.
Dividendbewijs No. 34 van de
Aandeelen No. 2551 t/m 2556 is be
taalbaar met ƒ 35.—.
Uitbetaling der dividendbewijzen
van af 15 Januari 1940 ten kantore
der Vennootschap of by de Rotter
damsche Bankvereeniging te Am
sterdam of Alkmaar.

HET AGENTSCHAP VOOR NEDERLAND

De Directie:
Mr. J. F. VERSTEEVEN.
Mr. H. G. VAN EVERDINGEN.

Wolhandel Maatschappij
Bersch & Co.

N.V. ELECTRO
Zuur- & Waterstoftabriek

bestaat nog gelegenheid tot 1 Februari a. s.

Hypothecair kapitaal
beschikbaar.

VENNOOTSCHAP

in den jaargang

in groote oplagen

n.v. drukkerij jacob van campen
o.z. voorburgwal 87-89 • amsterdam • telefoon 32983-32721-33721

vlugge levering - prima uitvoering - zeer billijke prijzen

BUITENGEWONE ALGEMEENE
VERGADERING VAN AANDEEL
HOUDERS der
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

G. DIKKERS & Co. N.V.,
gevestigd te Hengelo CO.),
te houden op Maandag 29 Januari
1940 des voormiddags XI uur ten
kantore der N.V te Hengelo (O.).
Aandeelhouders worden bij deztopgeroenen tot bovenbedoelde ver
gadering, te houden ter tiehande
ling van net punt: „Statutenwijzi
ging" (wijziging nummering aan
deelen). Houders van aandeelen
aan toonder moeten hunne bewijs
stukken van aandeelhouderschap in
bewaring geven bij G. Dikkers & Co.
N.V. te Hengelo uiterlijk op den 26
Januari 1940.
Hengelo (O.), 13 Januari 1940
DK DIRECTIE.
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Joan Bennett tegen Joan

CINEMA ROYAL

„DE KROEGBAAS"

Pionierswerk van filmregisseurs
De uitgever, die het voorbeeld der bioscoop-exploitanten
volgde. — Het goochelen met citaten
uit filmrecensies.
WATER IN DEN WIJN

E

DMOND JALOXJX, heeft onlangs in „Les
Nouvelles Littéraires" geklaagd dat een
Farijsche uitgever in zijn advertenties
een van zijn (Jaloux') besprekingen van een
pas uitgekomen boek opzettelijk verkeerd geci
teerd had. De uitgever antwoordde: ,,Dat heb ik
van de bioscopen geleerd. Als de bladen in hun
advertenties eenzijdige citaten uit filmbeoor(jgelingen weigeren, beloof ik beterschap, zoo
lang zij dat niet doen, heb ik evenveel recht
0p die manier reclame te maken als anderen."
De literaire criticus, die met het geval ver
legen zat, omdat niemand kon begrijpen waar
om bij een middelmatig boek zoo had geprezen,
ging aan het uitleggen.
,,U moet dan weten," sohreef Jaloux, „dat
jlc'het bewuste werk ernstig heb geanalyseerd,
enkele verdiensten niet heb willen ver
en
zijgen, omdat het hier een debuut betrof, en
omdat men een schrijver, die misschien aanleg
heeft, niet dadelijk moet ontmoedigen. De uit
gever heeft de prijzende zinsneden naar voren
gebracht, zonder rekening te houden met de
strekking van de geheele beoordeeling, die zeer
gereserveerd was, en de uitgever deed dat zóó
grondig, dat ieder, die zoogenaamd op mijn
gezag het boek heeft gekocht, wel tot de slot
som moet zijn gekomen, dat ik hem bedrogen
heb. Ik beschouw dit als kwade trouw van den
adverteerder, een uitgever heeft het volste
recht zijn belangen, en die van den auteur, te
dienen door een vleiende critiek meer bekend-

REXÊ CL AIR,
een pionier onder de filmregisseurs„

held te geven, maar hij gaat ndet vrij uit als
hij uit een ongunstige critiek enkele prijzende
zinsneden isoleert, en die het publiek voorlegt.
Als dit gewoonte mocht worden, zit er voor de
recensenten niets anders op dan dat zij niet de
minste toegevendheid meer betoonen, uit vrees,
verkeerd te worden
begrepen omdat hun
beoordeelingen
uit het verband worden ge
rukt."
Daar viel geen speld tusschen te krijgen,
maar de uitvlucht van den uitgever was niet
kwaad verzonnen, anderen hebben mij bet
voorbeeld gegeven, hield hij vol; gelijke monni
ken, gelijke kappen!
In filmreclame treft men inderdaad dikwijls
„kernen" van beoordeelingen aan, waardoor
het publiek wonder-wat zou denken; in de on
gunstigste recensies zijn altijd wel enkele pas
sages op te diepen, die loffelijk klinken, want
een film is zelden of nooit slecht van begin
tot eind. Het scenario moge gekunsteld of
dwaas zijn, het spel der artisten kan toch be
wondering afdwingen, de regisseur moge niet
berekend blijken voor zijn taak, fotografisch
kan het werk toch zeer verdienstelijk zijn, een
paar artisten kunnen misschien tekort schie
ten, anderen zijn des te beter, en een zwakgespeelde film kan zeer wel een uitnemenden
dialoog bevatten. De recensent, die ieder het
zijne wil geven en billijk wil blijven, deelt lof
uit naast blaam, en het kost den bioscoop
exploitant weinig moeite het koren in een
recensie te vinden, en het kaf te verdonkere
manen. In alle landen komt dit misbruik voor,
in ons, land gelukkig slechts bij uitzondering,
wat "weer verband houdt met de omstandig
heid dat het publiek in onze bioscopen met
goede films wordt verwend, nademaal Nederlandsche
bioscoop-exploitanten keus hebben
uit de geheele wereldproductie, en dus bij het
afsluiten
van hun contracten even „lastig"
kunnen zijn als het publiek bij het vaststellen
voor welke films het bereid is entrée te be
talen.
*

*

*

Intusschen valt het niet te ontkennen dat
de filmfabrikant zich altijd tot taak stelt zijn
product ingang te doen vinden, onverschillig
of het deugt of niet. Hij weet zelf zeer goed
of dit product gaaf, middelmatig of slecht is,
maar het woord „meesterwerk" ligt hem in
den mond bestorven: hij forceert reputaties,
herhaalt allen lof zoo nadrukkelijk mogelijk en
stopt in den doofpot wat niet zoo mooi klinkt.
Hij kan er zich onmogelijk bij neerleggen dat
zijn film geen „succes" is, en onder „succes"
verstaat hij: dekking van zijn kosten plus een
zoet winstje. In deze beteekenis van het woord
zijn bijna alle films successen, deugen zij niet
voor een lastig publiek, dan worden zij wel
gewaardeerd door een andere categorie, kun
nen zij niet op eigen wieken drijven, dan wor
den zij in den handel gekoppeld aan betere
Producten. Bovendien heeft de afdeeling re
clame tot taak een film erin te stampen, en
het publiek te overtuigen, dat het een mees
terwerk krijgt voorgezet, onverschillig wat
critische beoordeelaars ervan hebben te ver
tellen. Deze methode is wellicht onvermijde
lijk, maar zeker niet bevorderlijk aan de ont
plooiing der filmkunst. Als iemand bij een
"Producer" aanklopt, en zegt:
„ik heb een
gloednieuw idee, ik wil het publiek iets anders
bieden, ik wil mijn onderwerp behandelen los
Van alle filmtraditie, ik wil
nieuwe wegen
zoeken," dan kan hij er zeker van zijn, dat hij
hoffelijk de deur wordt uitgeloodst,
en be
schouwd wordt als een gevaarlijke gek, wien
hien geen kwartje moet toevertrouwen. De
reizigers van de firma zouden zich de haren
Uit hun hoofd trekken als met zoo iemand in
Zee werd gegaan, want hun klanten houden
zich aan het beproefde recept, en eischen „een
Garbo", „een Rühmann", of „een Fernandel".
Dat onder deze omstandigheden toch nu en
dan een baanbreker zijn zin heeft weten door
te drijven, is waarlijk een wonder, waarvoor
niet dankbaar genoeg kunnen zijn.
Als René Clair zijn „Entr' acte" en „Paris
•JUi dort" niet had gemaakt, als Jacques Fey-

I

der, Cavalcandi en Jean Renoir hun denkbeel
den, die als hoogst excentriek werden be
schouwd niet hadden kunnen verwezenlijken,
als La Cava, William Wyler, Taurogo, Litvak,
von Bolvary, Fritz Lang, en zooveel anderen,
niet koppig hadden volgehouden, zou de film
niet zijn wat zij nu is. Pioniers hebben met de
grootste moeite en ondanks alle tegenkanting
de zevende kunst leven ingeblazen, en L'Herbier's uitspraak „II n'est pas paradoxal de
prétendre que le cinematografie doit rroins k
ses réussites qu' è. ses échecs", is nog zoo
dwaas niet.
*

*

*

Daarnaast moet echter niet uit het oog
worden verloren dat bezielde kunstenaars, die
baanbrekend werk deden, nieuwe schoonheid
brachten, en wijdere perspectieven openden,
al spoedig het bijltje erbij neer hadden moeten
leggen als zij te veel waarde hadden gehecht
aan een „échec" dat hen sierde: zij allen heb
ben concessies gedaan, en wel in zulk een mate,
dat zij „succes" bereikten met hun werk. Zij
manoeuvreerden zoo, dat zij de massa bereik
ten, zij werden geen fanatieke voorstanders
van het experiment, en zij stegen in de ach
ting van de „producers" naarmate hun films
meer bezoek trokken.
Gingen zij uitsluitend te rade met hun
artistiek geweten, riepen zij uit: „Publiek, ik
veracht u!", dan zou er al gauw geen werk
meer voor hen zijn, want de „producers"
eischen immers „succes", en in een tijd, waar
in het geld schaarsch is, is er geen Maecenas
te vinden,
die kapitalen in de waagschaal
stelt, en er zeker van kan zijn dat hij zijn
liefde voor de kunst duur moet betalen. De
filmkunst is ten opzichte van de noodzakelijk
heid van „succes" nu eenmaal niet te verge
lijken met andere kunsten, een schilder kan
zijn oeuvre op het doek penseelen, en misschien
eerst lang na zijn dood worden geëerd, een
schrijver kan desnoods volstaan met een be
perkten kring bewonderaars, een componist
kan meesterwerken scheppen, en er honger
bij lijden, het gaat in die gevallen slechts om
teleurstelling en nooddruft van het individu,
dat miskend wordt. Maar een film kost ont
zettend veel geld, en een filmindustrie, die
haar kosten niet goedmaakt, kan honderden,
die in haar dienst hun brood verdienen, geen
loon meer betalen.
Wie is tegenwoordig bereid alle ideeën, rijp
of groen, van den filmkunstenaar te helpen
verwezenlijken
è.
raison
van
duizenden
guldens? Geen enkele particuliere belegger.
Die verstrekt slechts kapitaal als hij de al
dan niet misplaatste overtuiging krijgt, dat
het er dubbel en dwars uitkomt. De Staat
dan? Ook die subsidieert geen pioniers, en
kan zijn geld wel anders gebruiken. Films,
met staatshulp vervaardigd, zijn er genoeg in
de
wereld,
o.a. in de totalitair-bestuurde
landen, maar deze hulp wordt niet verstrekt
om kunstenaars hun artistieke neigingen te
laten botvieren... wij zouden bijna zeggen:
integendeel!
Welgestelde enkelingen gaven kunstenaars
wel eens kansen, zonder dat het er opaan
kwam of er een poosje geld werd geworpen
in een bodemloozen put, maar die tijd is voor
bij. Tegenwoordig moeten tegenover uitgaven
inkomsten staan, of de zaak loopt in een om
mezien in het honderd. Daarom bewegen film
fabrikanten hemel en aarde hun
producten
aan het publiek op te dringen, en dat is wel
licht niet slechts hun goed recht, maar ook
hun plicht, want achter hen staan drommen
werknemers, die met hun gezinnen niet afhan
gen van de artistieke beteekenis
van
een
hoogstaande rolprent, maar van de commercieele resultaten van de bedrijven, die de films
als massa-artikel in omloop brengen.

Bennett

Sterke rollen van Frank Morgan

Amerikaansche vrouwenclubs
in het geweer.

en Wallace Beery.

Maroel Pagnol's tooneelstuk „Fanny", ook
in ons land veei gespeeld, en al in verschillende
landen verfilmd, zal nog lang bruikbaar blij
ven op de planken en op het doek, want het is
aan geen periode gebonden, en de liefde tus
schen jonge menschen, en de lief de van ouders
voor het kind, is van alle tijden. „Actie", het
stokpaardje van zoovele filmregisseurs heeft
het stuk niet, de dialoog biedt daarvoor echter
ruim compensatie, en voor de drie hoofdrol
spelers, de vader van den jongen zeeman, het
meisje en de nobele zeilmaker, is er dankbaar
werk te doen. Wallace Beery, Maureen O'Sullivan en Frank Morgan, de vertolkers van deze
drie rollen in de Amerikaansche versie van
„Fanny", pakken flink uit; in de eerste scènes
zweemt Wallace Beery's creatie naar overdrij
ving, maar voor zijn bewonderaars door dik en
dun is dat eer een deugd dan een fout, want
van zijn onnavolgbare grimassen kunnen zij
nooit genoeg krijgen.
Later, als hij ernstig
wordt en zioh beperking oplegt, is het alsof
de clown zijn voorgewende luchthartigheid
heeft laten varen, dan wordt 'het de beurt van
de anderen om dezen ras-artist te bewonderen.
Met Frank Morgan is het een soortgelijk
liedje, ook hij houdt er manieren op na; die
hem zijn populariteit hebben bezorgd („fiddlefaddle manners" noemt men dat in Hollywood;
er ligt iets schrikachtigs in zijn manier van
doen, zeer vermakelijk op zijn tijd, maar als
Frank Morgan die gewoonte aflegt, blijkt hij
een voornaam artist, en wie zich daarvan wil
overtuigen, lette op de scène waarin hij uit
legt waarom hij, ondanks alles, Fanny wil
trouwen. Hier ziet men Frank Morgan op zijn
best, sober, intens, eenvoudig.
Maureen O'Sulldvan is niet zulk een groot
artiste, maar zij is geschikt voor alle rollen.
Of zij met Johnny Weismuller door de wouden
tarzant, of een liefhebbende moeder moet spe
len, of zij met gangsters rijdt, of een baby
wiegt, is haar gelijk, zij kijkt haar partners
(en het publiek) met groote, stralende oogen
aan, en spreidt als Fanny de vereischte teederheid ten toon.
John Beal, als de jonge zeeman Marius, die
de zee meer liefheeft dan het meisje, dat de
moeder wordt van zijn kind, en die dan
van opinie verandert, en het meisje meer liefkrijigt dan de zee, heeft een open gelaat en be
weegt zich behoorlijk, een artist is hij ndet.
Als Marius terugkeert van zijn zwerftoch
ten vindt hij zijn Fanny getrouwd met Frank
Morgan, die twee maal zoo oud is als zij,
maar behalve een mooi karakter, een bank
saldo heeft* van li millioen francs. Fanny is
met hem in het huwelijk getreden omdat zij
hem
hoogacht,
omdat
haar moeder het
wenscht, en vooral omdat zij het kind, dat zij
verwacht, een naam en een toekomst wil geven.
De terugkeer van Marius stelt haar voor een
probleem, haar hart behoort den jongen zee
man toe, en deze dringt er op aan, dat zij hem
met hun beider kind zal volgen. In den nacht
begeeft hij zich naar haar woning, de echtge
noot is naar Parijs, en terwijl het dramatisch
onderhoud tusschen de twee jonge menschen
in vollen gang is, verschijnt Wallace Beery
in de deuropening.
„Wij hebben", zegt hij, „in onze familie
smokkelaars, zeeroovers, en zelfs moordenaars
gehad — maar nooit smeerlappen".
Applaus in de zaal, en Fanny, die al be
sloten is haren Marius te volgen, gaat weife-

WALLACE BEERY EN MAUREEN O'SULLIVAN IN „DE KROEGBAAS".

(Cinema Royal.)
len.
Als Frank Morgan dan opnieuw blijk
geeft zichzelf te kunnen wegcijferen om het
geluk van hen, die hem na staan, te verzeu
ren, kiest Fanny hem, en niet den jongen
zeeman, die met zijn vader het huis verlaat.
De film, geregistreerd door James Whale,
zal veel bezoekers ontroeren.
In Amerika heet de film „Port of Seven

CITY-THEATER

„DE VROUW, DIE HIJ
BEGEERDE"
Huwelijksconflict van Cary Grant
en Kay Francis.

In de oorspronkelijke
versie heet
deze
Amerikaansche film „In name only".
De
titel
geeft aan, dat Qary Grant, de man
om wien dezen keer alles draait, slechts in
naam de echtgenoot is van Kay Francis. In
werkelijkheid laat deze vrouw, die zich als
een parasiet in de weelde en den rijkdom, die
hij haar kon schenken, heeft vastgezogen,
hem totaal onverschillig. Maar in naam is zij
zijn vrouw; hij mag niet gezien worden met
andere vrouwen, want hij heeft als de zoon
van een vooraanstaand zakenman een naam
te verliezen, en nog minder mag hij een
andere vrouw liefhebben. Een andere vrouw?
Hij heeft zijn echtgenoote niet lief en zij hem
nog veel minder. Dat weet hij, want tijdens
de huwelijksreis van het echtpaar pleegde de
man,
die
Kay liefhad, zelfmoord. En de
moeder van het slachtoffer zond den echtge
noot van deze fatale vrouw het briefje, waar
in Kay ter wille van weelde en rijkdom breekt
met haar werkelijken minnaar; het briefje,
waarin zij haar ware wezen onthulde. Daar-

Film met Raimu en Bassermann. —
Princesse-Cinema, Den Haag.

Een oorlogsfilm, die, zooals zoo dikwijls
tegelijkertijd als vredespropaganda kan wor
den beschouwd. Want niemand van degenen,
die hier aan de roepstem van hun plicht
gevolg hebben gegeven, gevoelen den oorlog
als iets schoons of heroïsch. Veeleer zien zij
het als een onvermijdelijk kwaad. En de Fransche boeren, die de hoofdpersonen vormen van
dit filmverhaal, gaan in den oorlog om het
eigen stuk grond en het groote vaderland te
ver4edigen. Toch is in dit oorlogs-gegQyen uit
de jaren 1914—1918 niets, wat de vijanden
van toen of thans zou kunnen kwetsen. Ook
de enkele episoden, waarin de Duitschers op

ALBERT

r+SSERMANN

in „Ms de plicht

roept".

(Princesse-Theater, Den Haag.)

City: „Cavalcade d'amour."

In „Cavalcade d'amour" treden o. m. artis
ten op als Simone Simon, Corinne Luchaire en
Michel Kmon. Reden dus om iets bijzonders
van de film te verwachten, maar op het sce
nario zou men heel wat kunnen aanmerken.
Het verhaal begint met „Er was eens"
In een groot kasteel wordt een huwelijk ge
sloten, waarbij men aan een bruid een stak
kerd van een bruigom heeft opgedrongen, dien
zij nog nooit eerder gezien heeft. Na het
huwelijk ontvlucht zij 's nachts het kasteel,
om
zich bij kermisreizigers aan te sluiten.
Bijtijds wordt de vlucht ontdekt, de reizigers
worden achterhaald en opgehangen, de jonge
vrouw wordt teruggebracht en zij moet haar
verdere leven ongelukkig slijten.
Jaren later in... 1830 krijgt men een soort
gelijk geval te zien. Hier hebben twee normale
menschen een huwelijk aangegaan. De man
heeft echter een paar dagen vóór zijn trouw
dag een naaistertje ontdekt, aan wie hij zijn
hart verliest. Als het naaistertje het kerkelijk
huwelijk ziet voltrekken, valt zij dood neer.
Een tweede ongelukkig huwelijk volgt.
Honderd
jaren later is er een schatrijke
vader met een dochter, die hij aan den man
wil brengen. Dit jonge mensch van goeden
huize bezit geen sou. Hij heeft echter karakter
genoeg om zich niet door zijn berooiden vader
te laten verkoopen.
Het einde van de narigheid is, dat de rijke
vader geruïneerd wordt, waarna de dochter
kan trouwen.
In een derde klasse coupé vertrekt het ge
lukkige paartje op de huwelijksreis, terwijl op
hetzelfde
oogenblik de beide vaders in een
eerste klasse coupé gezellig zitten te keuvelen,
waarbij de geruïneerde vertelt, hoe hij er weer
bovenop is gekomen.
Er was eens

HET ZWART

P. KLOPPERS.

„ALS DE PLICHT ROEPT"

RESIDENTIE-BIOSCOPEN

DE FAMILIE HARDY IN

Laten wij ons troosten met de overweging,
dat het eenmaal weer anders zal worden, en
dat in de filmateliers ondanks alle hinderpalen
de ware kunstenaar toch nog zijn invloed kan
doen gelden, al gaat lang niet alles zooals hij
het wel zou willen.

Bij de première van de Paramount-film
„Geronimo" (een Wild West-film), was het
publiek verbaasd het swastika-embleem op de
dekens en tenten der Navajo-Indianen te zien
aangebracht. Hoofden van dezen stam, bij de
première uitgemoodigd, verklaarden echter dat
de swastika-figuur reeds sedert eeuwen het
hoofdmotief is geweest van het borduur- en
schilderwerk der Navaio's. .

Seas",
waarmede Marseille wordt bedoeld,
ofschoon men van Marseille niets gewaar
wordt,
en de handeling zich even goed in
iedere andere havenstad zou kunnen afspelen.
Maar dit is van weinig belang, men moet deze
film gaan zien om het fijn afgestemde, soms
uitbundige, soms eenvoudige spel van Frank
Morgan en Wallace Beery.

EEN SCÈNE VIT „DE VROUW, DIE HIJ BEGEERDE", met v.l.n.r.: Cary Grant, Carole
Lombard en Kay Francis.

(City-Theater.)

om heeft Cary Grant, de levenslustige, geen
gewetenswroeging als hij verstrooiing zoekt
het doek te zien zijn, doen zij hun plicht. En^ buiten de echtelijke woning.
Daarom ook
Albert Basserman, die hier een betrekkelijk
kent hij geen schroom als hij eindelijk in
kleine rol te vervullen heeft, laat van den Caroll Lombard de vrouw ontmoet, die zijn
Duitschen overste — het ligt trouwens ook hart werkelijk begeert.
aan het scenario — vooral de menschelijke
Kay Francis • (wij houden ons nu maar aan
zijde zien. Wie dezen acteur ook op het tooneel de namen der artisten) die zich haar prooi
zijn triomfen heeft zien vr'eren, vindt ook in ziet ontglippen, weet door een groote dosis
de film iets van zijn losse natuurlijkheid terug. quasi-deugdzaamheid ten toon te spreiden
Men kan zich zelfs afvragen, of hier niet zelfs de ouders van den man op haar hand te
een grooter stramheid vereischt zou zijn.
krijgen en te houden. Eigenlijk klaagt de
Het scenario, naar een roman van André
film vooral de ouders aan. Zij toch hebben
Hugon, door den auteur geregisseerd, stapelt het huwelijk doorgedreven; het huwelijk, dat
reeksen van dramatische gebeurtenissen op niet op liefde, maar op stand gebaseerd is.
elkaar. Middelpunt vormt de koppige boer, op En zij willen nu niet terugtreden, vanwege
treffende en menschelijke wijze getypeerd de schande voor den naam der familie. Zij
door Raimu, die weigert
toestemming
te
hebben geen overwegingen der liefde ge
geven tot het huwelijk van zijn zoon met de
kend, toen zij dit huwelijk doordreven; zij
boerendochter van één der naburige lande
kennen die nog niet, nu zij het willen in stand
rijen. Op het stuk van B'^rche goederen
houden, ofschoon zij zien, dat het op drijf
vindt hij deze Hélène voor zijn zoon niet goed
zand staat. Zij verachten de vrouw, die hun
genoeg. Zelfs het feit, dat Hélène een kind
zoon werkelijk liefheeft. Het fatsoen oververwacht, is niet in staat hem te vermurwen.
heerscht alles...
Er is de geheele oorlog voor noodig, om hem
Deze film, typisch Amerikaansch, boeiend
zijn fout te doen inzien. Dan is het echter te
laat. Jean heeft zich inmiddels ontpopt tot een van handeling en prachtig geregisseerd, gefo
heldhaftig aviateur en juist op het oogenblik, tografeerd en gespeeld, is geen verzetje voor
dat in 1918 allerwegen het signaal „staakt een verloren avond, maar ernstig werk, dat
het vuren" weerklinkt, vindt hij in een lucht aandacht verdient.
gevecht den dood. De oude boer, die op het
eind van den oorlog als vrijwilliger had dienst
genomen, heeft het gezicht verloren. Als hij
Zarah Leander, die de Kerstdagen in Zweden
thuiskomt durft men hem den dood van zijn
zoon niet mede te deelen. En in het huwelijk doorbracht, is teruggekeerd naar Berlijn, waar
van Hélène met den broer van Jean vindt de op 4 Januari de opnamen zijn begonnen van
„haar" nieuwe film „Das Herz der Königin".
film zijn oplossing.
In dit verhaal z'in dpn no~ oorlogs- en
spionnage-episoden ingevoegd. Een overdaad
en een conflict-stof, welke zeker voor twee
De film „Bal paré", die thans onder regie
films voldoende zou zijn. De onbetwistbare
van Karl Ritter wordt opgenomen, is de dui
kwaliteiten van deze als geheel zeker boeiende
zendste „hoofdfilm", door de Ufa vervaardigd
film, zijn dan ook minder aan het scenario
Aan dit jubileum worden echter, in verband
dan aan de uitwerking te danken. Suggestieve
tafereelen van het Fran^che bocr^-i1?!1'V een met de tijdsomstandigheden, geen feestelijk
veelszins vloeiende, hoewel een enkele maal wat heden verbonden
springerige, ontwikkeling van het filmverhaal
en vooral een paar prachtig vertolkte hoofd
rollen, gev°n aan dit Frsnsche filmwerk zrin
Jimmy Lidon, een „wonderkind", dat reeds
waarde. Wij noemden reeds de magistrale ver- is opgetreden in een tooneelstuk op Broadway,
olking van Raimu. Naast hem is er een men heeft de hoofdrol gekregen in de verfilming
schelijke en tragische moeder van Germaine van het jongensboek „Tom Brown's schoolDermoz. De Hélène van Jacaueline Porei heeft days".
goede momenten, al mist zij blijkbaar speelroutine. De verdere bezetting is over het i
Frederic March keert naar het witte doek
algemeen goed. Wie houdt van tragische en
sombere accenten, zal zich niet teleurgesteld terug in de Metro-Goldwyn-filim „Susan and
God"- zijn partner is Greer Garson.
voeten.

De ,,Hardy"-films blijven in Amerika opgang
maken, en vallen ook bij het zwarte deel van
de bevolking in den smaak. Maar Andy riaroy
en zijn vader — die twee populairste figuren
uit de serie — zijn blanken en de negers zou
den graag zulke familiegeschiedenissen oip het
doek zien met artisten van hun eigen ras en
huidskleur in de hoofdrollen. Zij hebben eigen
filmmaatschappijen, en één der rijkste, „H. M.
Popkin's Mikion Doiilar Produciions', keent
van Metro-Goldwyn de rechten aan om alle
„Hardy" films op te nemen met een rolbezet
ting van louter zwarte artisten. De eerste
-,One Dark Ndght", is reeds vertoond, en wel in
het Apollo-theater in Harlem, de negerwijk
van New York, De critieken zijn zeer gunstig,
de rolbezetting is sterk. De familie Hardy is
hier herdoopt in de familie Brown.
De rol van Andy, die Mickey Rooney speelt
in de „blanke" films, is overgenomen door een
jongen neger-artist, Robert Simmons; die van
Andy's vader, in de Metro Gojiwy-i-i'ilms ge
speeld door Lewis Stone, door Mantan Moreland, vroeger een danser, die deel uitmaakte
van het in variétés optredende duo „Manten
and Miller". Betty Treadvillle speelt de moeder,
Arthur Ray den grootvader, Jessie Grayson
de grootmoeder, en Josephine Pearson Andy's
zuster. Al deze neger-artisten zijn ten volle
voor hun taak berekend, de „Brown's" spelen
wat uitbundiger dan de ,,Hardy's", maar de
scenario's zullen geheel onveranderd blijven.
In de eerste „Brown"-film wordt de aandacht
wellicht wat te veel opgeëischt door den
vader, Mantan Moreland speelt Robert Sim
mons te veel weg, maar in de volgende pro
ducten zal hierin verandering worden gebracht.
Het zou interessant zijn a's wij ook in ons
land weer eens zulk een film met een „all
negro cast" te zien kregen.

FILMS VAN DEZE WEEK:
De Kroegbaas (Cinema Royal).
Naar het tooneelwerk „Fanny" van
Marcel Pagnol. In de hoofdrol Wallace
Beery.
De vrouw die hij begeerde (City),
spannende film met Cary Grant, Ca
role Lombard en Kay Francis.

REPRISES:
Corso: Stanley en Livingstone.
Nöggerath: Sweethearts.
Munt: Trader Horn.
Ceintuur: Bruigom in angst.
Luxor: Boefje.
Rialto: De bewaarschool.
Rembrandt: Das Lied der Wüste.
Victoria: Broadway Serenade.
Alhambra: Good-bye, mr. Chips.
Passage: Vijf kwamen terug.
Tuschinski: Pip met vacantie
Uitkijk: Ouverture.
Roxy: 't Zit in de lucht.

Van de Amerikaansche film „Housekeeper's
daughter" werd in deze rubriek reeds gewag
gemaakt, dit zonderlinge mengsel van gang
sterfilm en klucht zouden wij niet opnieuw
ter sprake brengen als de hoofdrolspeelster,
Joan Bennett, niet een actie was begonnen,
zooals er nooit eerder één is gevoerd. In de
film speelt zij een meisje, dat eerst de vrien
din is van Floyd, den gangster (Mare Laurence), en daarna terugkeert naar haar moe
der (Peggy Wood), die huishoudster is bij een
schatrijke familie.
De jonge millionnair (John Hubbard) helpt
twee journalisten (Adolph Menjou ea William
Gargan) een moord op te helderen, gepleegd
door Flovds bende, en wordt natuurlijk ver
liefd op Joan Bennett, de dochter van de huis
houdster.
Tot zoover is het scenario typisch-Amerikaansch en als Joan, die in de film Hilda heet,
nu maar naar oud gebruik was voorgesteld
als een zeer lief en zeer rechtschapen meisje,
dat den jongen millionnair dapper bijstaat in
al zijn ondernemingen, en haar wat duister
verleden zoo spoedig mogelijk wenscht te ver
geten, zouden er geen moeilijkheden zijn ont
staan tusschen de filmmaatschappij (United
Artists) en Joan Bennett. Maar de dochter
van de huishoudster wordt geteekend als een
vamoier in het kwadraat, zij is koud, bere
kenend, sluw en stelt zich slechts ten doel den
wat naïeven jongen rijkaard aan den haak te
slaan. Wat erger is, dit gelukt haar ook, en
Joan Bennett moest de rol spelen van een
„golddigger", die door haar cynische opmer
kingen wel de lachers op haar hand krijgt,
maar wier gedrag niet bepaald verheffend is.
Joan Bennett begon met de rol te weigeren,
waartoe zij geèn recht had; contraotbreuk zou
haar te duur te staan zijn gekomen, en dus
speelde zij de rol, maar dreigde: Jullie zult
nog van mij hooren!
Niemand schonk aan dit dreigement aan
dacht,
ontevreden artisten zeggen zooveel,
maar toen de reclamebiljetten gedrukt waren,
waarop opzettelijk de kille, voor niets terug
deinzende huishoudstersdochter op den voor
grond werd gesteld, begon de actrice zich te
roeren. Zij gaf haar advocaten opdracht een
proces te beginnen, omdat deze biljetten h.i.
beleedigend voor haar waren, en bovendien
immoreel. 'Erger was, dat ^oan Bennett een
brief zond aan alle besturen van vrouwenclubs
in de Vereenigde Staten, met het dringend ver
zoek de film „Housekeeper's daughter"
te
boycotten.
Gewoonlijk
zit er achter zulke
acties reclame, hoe meer een film in Amerika
over de tong gaat, hoe grooter de toeloop,
maar Joan Bennetts actie is geen „stunt",
want er zijn 26.600 vrouwenclubs in Amerika
en de actrice had er een kanitaal aan post
zegels voor over om dien allen een brief te
sturen.
Deze vrouwenclubs zijn gewoonlijk gauw
bereid — soms wat al te gauw — een veto uit
te spreken, en als dat gebeurt, kan men een
film gerust uit de circulatie nemen, althans
buiten de grootste steden.
Het eenige dat United Artists kan doen, is
een kwart van de film coupeeren en daarmee
het product grondig te bederven.
Dat de geheele filmindustrie op Joan Ben
nett is gebeten, behoeft geen betoog,
maar
daarvan trekt zij zich weinig aan, want zij is
rijk genoeg, en zij is nu eensklaps de favoriete
geworden van alle „decent-minded people", of
wat de vrouwenclubs daaronder verstaan.

R adio-Programma's
Voor Zondag.
H I L V E R S U M I . 1875 en 414.4 m 8.55 VARA.
12.00 AVRO. 5.00 VPRO. 5.30 VARA. 6.30 VPRO.
8.00—>12.00 AVRO. 8.55 Gramofoonmuziek. 9.00 Berieihten. 9.05 Tuin,bouwhalf uur. 9.35
Gramofoon
muziek, 9.45 Causerie „Van Staat en Maatschap
pij". 10.00 Berichten. 10.01 VARA-orkest. 10.40 De
clamatie en graimofoonmuziek. 11.00 VARA-kin
derkoor ,,De Merels". 11.30 Rosian-orkest. 12.00
Cyclus „Onze 'Weermacht". 12.25 Gramofoonmu
ziek. 12.45 Berichten
ANP,
gramofoonmuziek.
1.00 Zang en orgel. 1.30 Causerie „Een gesproken
•mailbrief". 1.50 Nederliin<lsche liedjes (opa.). 1.55
Declamatie. 2.00—2.27 Boekenhalfuur. 2.30 Inlei
ding. Hierna: Leden van het Omroeporkest en so
list. 3.40 Gramofoonmuziek. 4.20 AVRO-Dansorkest.
4.55 Sportnieuws ANP. 5.00 Gesprekken met luis
teraars. 5.30 Schaaknieuws. 5.35 Voor de kinde
ren. 6.00 Causerie „Skién in Nederland". 6.20
Sportnieuws ANP. 6.25 Schaaknieuws. 6.30 Lezing
„Koppervreujgd in Januari". 7.00 Nederlandsch Her
vormde Kerkdienst. 8.00 Bericihten ANP, mededeelingen. 8.20 Verkorte operette ,,Ein
Walzertraum". 9.20 Radiotooneel.
9.55
AVRO-Amusementsorkest, solist en Soheltus' vocaal kwintet
„Mol en Kruis". 11.00 Bericihten ANP, gramofoon
muziek. 11.30—12.00 Dansmuziek (gr.pl.).
H I L V E R S U M I I . 301.5 m. 8.30 KrtO, 9.30 NCRV.
12.15 KRO. 5.00 NCRV. 7.45—11.30 KRO. 8.30 Mor
genwijding. 9.30 Gewijde muziek (gr.pl.). 9.50 Ne
derlandsen Hervormde Kerkdienst. Na afloop:
Orgelconcert. 12.15 Lezing „De Sociëteit van Maria
(Paters Maristen) en de Missiën". 12.35 Gramo
foonmuziek. 12 45 Berichten ANP. 1.00 Boekbe
spreking. 1.20 KRO-Melodisten en solisten. 2.00
Godsdienstonderricht. 2.30 KRO-Kamerorkest en
solist. (3.15—3.35 Gramofoonmuziek). 4.10 Gramo
foonmuziek. 4.15 Ziekenlof. 4.55 Gramofoonmuziek.
5.00 Gewijae muziek (gr.pL). 5.20 Gereformeerde
Kerkdienst. Na afloop: Gewijde muziek tgr.pl.).
7.45 Berichten 7.50 Gramofoonmuziek. 8.00 Berich
ten ANP, mededeelingen. 8.15 KRO-Melodisten en
de Koninklijke Militaire Kapel. 9.00 Prijsvraagluisterspel. 9.20 Gramofoonmuziek. 9.30
Vervolg
concert. 10.00 Rocooo-octet. 10.30 Berichten ANP.
10.40 Epiloog. 11.00—11.30 „De geloofsbronnen: „H.
Sciiirift en overlevering", lezing (Esperanto).

In het buitenland.
E N G E L A N D , 391 en 449 m. (Na 6.20 n.ni. ook
342 m). 11.45
Pianovoordracht.
12.20
Enfield
Central-orkest.
l.Oö Dec-amatie 1.20 Berichten.
I.30 B.B.C.-Salonorkest 2.05 Orgelspel. 2.35 Voor
tuinliefhebbers. 2.50 Hallé-orkest en soliste. 3.50
Landbouwcauserie. 4.20 Berichten. 4.35
Boekbe
spreking. 4.55 Versterkt Variété-orkest. 5.35 Kin
deruur. 6.20 Berichten. 6.35 Causerie ,,Men of the
Hour", 6.55 Tango-orkest. 7.20 De Kamermuziek
spelers 7.55 Orgels>pel. 8.15 Kerkdienst. 9.00 Liefdadigheidsoproep 9.05 Zang. 9.20 Berichten. 9.35
RadiotooLeei. 10.20 Programi.na gewijd aan Vincent
Youmans. li.05 Epiloos. 11.15 BBC-orkest. 12.00
De „Romantic Rihvthmist^". 12.20—12.35 Berichten.
R A D I O - P A R I S , 1648 m. 12.05 Zang. 12.35 Vioolvoordracht. 1.05 Zang. 1.35 Pianovoordracht. 2.00
Gramofoonmuziek. 2.05 en 2 30 Parijsch strijktrio.
2.50 Rose Corna*. en haai gitaar-ensemble. 3.35
Zang, viool en harp. 4.20 Zang. 4.35 Chansons.
I 4.50 Radiotooneel. 5.50
SymphoniecoeicerL
7.50
I Populair programma. 8.20 Radiotooneel. 9.05 „Le
Sire de Vergy', operette. 11.05 Piano, viool en
cello. 12.05—12.20 Dansmuziek (gr.pl.).
K E U L E N , 456 m. 5.20 Havenconcert. 7.30 Gra
mofoonmuziek. 8.50 Populair
programma.
9.35
Volksliederen. 10.20 Vrooïijk programma. 12.00 Om
roeporkest en solist. 1.15 Muzikaal tusschenspei. 1.35. Populair concert. 2.45 Gramofoonmuziek.
3.20 Verzoekconcert. 7.35—12.20 Zie Deutschlandsender.
y.. .USSEL, 3-22 en 484 m. 3i22 m: 9.20 Gramo
foonmuziek. 10.20
en orgel. 12.05 en 12.20
Gramofoonmuziek. 12.50 en 1.30 Los Companerosorkest. 1.50—2.20 en 2.50 Gramofoonmuziek. 4.20
Pro Nova-kwartet. 5.05 Radiotooneel. 6.35 Pro
Arte-kwartet en solist. 7.20 en 7.45 Gramofoonmuzieik. 8.20 Gevarieerd programma 10.30—12.20
Gra.nofoonn uziek.
484 m: 9.20 Gramofoonmuziek. 9.50 Radiomis.
II.20 Gramofoonmuziek. 11.35 Belgisch program
ma. 12.35 Gramofoonmuzies 12.50 José Schnyders'
orkest. 1.50—2.10 en 2.50 Gramofoonmuziek. 305
Pro Arte-kwartet. 3.50 Gramofoonmuziek.
3.50
Vioolvoorüracht 4.20 Zang ea piano. 5.05 Gramo
foonmuziek. 5.20 Omroepdansorkest. 5.50 Militair
conceit. 715 en 7.35 Gramofoonmuziek. 8.20 Voor
soldaten. 8.50 Radio-orkest en solisten. 10.30 Om
roepdansorkest en soliste.
11.20—12.20
Gramo
foonmuziek.
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WEINIG BEKENDE

KUNST

WERKEN

ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING

Tweede avond der serie „Concerten
van weinig bekende werken" in het
Muziek-Lyceum.

Werk van Wout van Heusden, Cornelis van Leeuwen, Lode Sengers,
Adriaan van der Plas en C. Timmer.
VIJF ROTTERDAMMERS

Rotterdammers? Men mag- hen zoo noemen
Indien niet- allen, zfo'n althans de meesten van
de vijf te Rotterdam geboren en wie misschien
niet daar ter wereld zijn gekomen, wonen en
werken er toch. Overigens, zoo er sprake mag
zijn van locaal-artistieke mentaliteit, kan geen
van hen als Rotterdammer worden beschouwd.
Om het met een-, vergelijking toe te lichten:
J. H. van Mastenbroek heet men typisch Rotterdamsdh, enkel noch in de eerste plaats om
dat hij zoo dikwijls de Maas met haar schepen
en het havenbedrijf heeft geschilderd. Welnu,
van een geestesgesteldheid als die van dezen
schilder vindt men in geen der werken dezer
viif een spoor.
Anders zijn deze jongeren. De stroomingen,
die sinds den aanvang der eeuw, van het Zuiden
en het Oosten uit, door ons land zijn getrokken,
hebben ook Rotterdam, schoon toen zoowel als
nu behoudend, aangedaan. Vijf en twintig jaar
geleden kende men er „De Branding". De vijf,
die thans in den Kunstkring tentoonstellen,
waren destijds nog leerling. Gretiig zullen zij
wel het nieuwe hebben ontvangen.
Daar isWoutvanHeusden. Even veer
tig jaar, heeft hij toch al meer dan één ken
tering achter den rug. Zijn vroegste tijd
'blijve buiten beschouwing. Omstreeks 1930
was hij
expressionist. C o r n e l i s v a n
Leeuwen, een der vele leden van de uitge
breide broederschap „Permeke" en een verre
verwant van De Viaminck (dien hij wellicht
niet eens kent), blijkt het vandaag nog te zijn
Van Heusden is echter van expressionisme tot
nieuw-reaüsme, van dit tot surrealisme over
igegaan en zoo men niet mag zeggen, dat hij
daarna, in zijn voorloopig laatste periode, tot
het realisme is teruggekeerd, kan men, wat hij
thans belijdt, nieuw-naturalisme noemen, met
surreal-istischen inslag.
Maar goochelen wij niet met ismen zus en
zoo. In verstaanbaar Nederlandsch komt het
eenvoudig hierop neer, dat Van Heusden
tracht, in de vormen der zichtbare werkeliikheid, nauwkeurig weergegeven, het onstoffe
lijke te verwezenlijken, dat hij door het aanschouwbare heen ziet, gewaar wordt of slechts
vermoedt.
Dat hij soms poogt dit te bereiken in den
opz'enbarenclen trant van schilders, die hun
waakdroomen uitbeelden, of tenminste meenen
dat te doen, door het bijeen-arrangeeren van
dingen, „étonnées de se trouver ensemble":
maskers en een kabeltouw met scheepshaak
(een der zuiverst en knapst geschilderde van
de aanwezige werken, intusschen), een blaas
instrument en vallende blaren, carnavalsneuzen en maskers aan den voet van een boom,
lijkt mij minder bedenkelijk, dan dat hij voor
twee schilderden, die overigens tot zijn be
langrijkste behooren, „Het bosch" en „Noc
turne", de geheimzinnigheid van duisternis of
schemer te hulp heeft geroepen. Dit zou toch
kunnen beteekenen, dat zijn verbeeldings
kracht niet sterker is dan die van brave
sprookjesdichters, welke de dwergen en elfjes
niet kunnen bewegen te voorschijn te komen,
voordat de nacht zich over woud of speelwei
heeft gelegd. „Woeste grond", eenvoudig en
expressief, wonderlijke woekering van zich
verwarrend gewas, bewijst alevel het tegen
deel.
Na vroeger veel en op belangwekkende
wijze te hebben gelithografeerd, had
Van
Heusden in geruimen tijd geen prent meer
gemaakt. Met vier nieuwe litho's, waarvan
een in vier staten, wekt hij weder verwach
tingen.
Als schilder slaagt hij niet altijd er in, zijn
coloriet te verantwoorden („Toeter", ook „Het
carnaval ligt aan den wortel"). Hetzelfde
euvel vertoont het laatste wérk door Van
Leeuwen.
Deze schilder van landschap en
stadsgezicht, die soms het een met het ander
vereenigt en ingewikkelde composities dan
veelal hecht en sterk construeert (bijv.
„Ardennen", 42), ziet van de aarde stroom en
onderstroom en beeldt haar in heur voortdu
rende, tragische baring. Nam men wel invloe
den waar en kon men menigmaal niet looche
nen, dat de verwezenlijking klaarblijkelijk niet
beantwoordde aan de intentie, een u;t emot.'e
geboren gedachtenbeeld te veraanschouwe
lijken, toch moest men erkennen, dat hij door
binding van diepe bruinen en blauwen met dik
wijls grimmige groenen nu en dan tot een
aangrijpende uitdrukking van zijn bewogen
heid, innerlijke vèrscheurdheid kwam. Dat is
ook nu nog wel eens zoo, maar misschien
omdat hij vreesde, dat hij zich op zijn door
droefheid getemperden toon zou gaan herha
len, de klank van zijn kleur dof zou worden of
vaal, heeft Van Leeuwen getracht, zijn colo
riet te versterken door toevoeging van meer
of minder felle, soms fonkelende rooden
(daken, de pui van een huis) en lichtere blau
wen en groenen (gevels en luiken), zelfs hier
en daar oranje aangewend. Doch voor zoover
die kleuren niet van de objecten ziin gebleven,
zijn zij toch enkel kleur der schilderij gewor
den; aan de uitbeelding hebben zij meestal
geen deel.
L o d e S e n g e r s en A d r i a a n van
der Plas zijn de Katholieken in het ge
mengde gezelschap. De laatste stelt o.m. een
Madonna ten toon; de eerste meer dan een.
Van Sengers zijn er ook andere schilderijen
naar religieuze motieven, als een Verzoeking
van den H. Antonius („St. Antonius bekoord"
luidt de m.i. niet heel juiste titel), „Olijfhof"
en „Annunciatie". Maar niet om de gegevens,
de bijbelsche voorstellingen, heeft men deze
werken religieus te noemen. Zij zijn het in
wezen, door den eerbiedigen, dienenden toets
en hun als beschroomde tonaliteit. Welke be
denkingen men tegen Sengers' werk als pictu
rale prestatie kan aanvoeren, men ontkomt
niet aan de ervaring, dat het de uiting is van
een, wien is verkond'gd en die nu wil getuigen,
die vereerend, anderen in zijn vereering wil
dosn deelen.
Senjers beproeft verschillende technieken
en werkwijzen en niet altijd is zijn keuze van
techniek of procédé genoeg gerechtvaardigd,
komt hij voldoende boven het experiment uit.
Zijn teekening is wel eens zwak, zijn kleur niet
steeds overtuigend. Doch waar hij het meest
heeft bereikt en eigenlijk ook waar de poging,
die geen daad kon worden, merkbaar bij de
bedoeling is achtergebleven, ondergaat men in
meer of mindere mate de aandoening van een
bezieling, welke den schilder moet hebben ge
dreven' en aan het werk karakter heeft ver
leend, om het even of het tot de religieuze,
katholiek-liturgische, dan wel tot dè zooge
naamd profane kunst behoort.
Zulke bezieling derft het werk van Adriaan
van der Plas. Men neemt ten minste niets er
van waar. Behalve de vermelde Madonna zjjn
er portretten en stillevens; ook twee kleine,
decoratieve (echter waarschijnlijk niet zoo be
doelde) schilderingen, ,,St. Joris" en „Stella
Maris". Alles doet er van blijken, dat Van der
Plar in toch betrekkeliik maar weinig jaren
zset aanmerkelijk aan knapheid heeft gewon
nen — die hij echter met zijn vroegere ontvan
kelijkheid vcor aandoeningen van eenvoudige
menschelijkheid schijnt te hebben betaald. Aan

eruditie ontbreekt het hem niet. Met evenveel
belangstelling heeft hij blijkbaar kennis geno
men van oude kunst, als van die van zijn tijd.
Doch wat bezit hij, behalve zijn knapheid en
kennis, nog van zichzelf?
C. T i m m e r , ten slotte, staat hier eenigszins afzonderlijk. Bekwaam en geestig graphicus (die ook wel schildert, doch schilderijen
laat hij thans niet zien), herinnert hij soms
aan Forain, een enkele maal aan ToulouseLautrec, nu en dan aan Otto Dix. Het meest
zichzelf is hij in spiritueele uitbeeldingen van
dieren. Ditmaal heeft hij deze en andere — een
zeer welvarend man, een anderen man In een
bar, clowns in een circus enz. — gelithogra
feerd. Op zink. Practische voordeelen daarvan,
ook dit toch wel belangrijke: dat het tot ge
spannen nauwlettendheid, dus tot strenge con
centratie dwingt, daar correcti- onmogelijk is,
wegen m.i. niet op tegen het nadeel van een
minder krachtlgen en warmen, minder genuanceerden, dus ook minder expressieven druk,
dan een goed lithograaf verkrijgt van den
steen.
P. K—n.

NEUMARK NAAR PALESTINA
Eenige maanden gast-dirigent
in Tel Aviv.
De Kurhausdirigent Ignaz Neumark, die
door dein oorlog niet naar zijn vaderland
Polen kon terugkeeren, heeft een uitnooddging
ontvangen van het bestuur van het orkest
te Tel Aviv in Palestina, om daar gedurende
twee-en-een-halve maand de leiding der con
certen op zich te nemen.
Het
orkest,
opgericht
door Bronislaw
Hubenman en samengesteld uit musici uit
vele landen van Europa, heeft Toscanini,
Fritz Busch, Georg Szell, Dobrowen e. a.
als regelmatig terugkeerende gastdarigenten.
Aan het eerste concert onder leiding van
Neumark op 26 Januari a.s. zal Huiberman
als solist medewerken. Daarna zal het orkest
met Neumark een veertiendaagsche tournée
door Egypte maken; Op 5 April 'keert Neu
mark naar Europa terug. In het komende
zomerseizoen zal hij dus weer een deel der
Kurhaus-eoneerten
te Scheveningen dlrigeeren.
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De

bijzondere

leerstoel
Rumor in casa Lugdunensi.

O

NVERKWIKKELIJK is het geval van
dien bijzonderen leerstoel te Leiden in
de Vondelkennis. In het algemeen staat
heit met het instituut der bijzondere profes
soraten, zooals „De Maasbode" een paar
dagen geleden schreef: het is vrijwel gede
natureerd;. Want de o o r s p r o n k e l i j k e
bedoeling was anders dan de tegenwoordige
toepassing veelal is. Dr. A. Kuyper heeft
het hoofdstuk „Van de bijzondere leerstoe
len" in 1905 in de wet op het hooger onder
wijs gebracht; voornamelijk zat toen de be
doeling vcor, een soort van vertegenwoor
diging van geestelijke richtingen aan de
openbare universiteiten mogelijk te makenHet eerste bijzondere professoraat is dan ook
dat van de St. Radibaud-Stlchting (ten
nuitte van de r. k. studenten) te Utrecht
geworden, in 1909, en eenige jaren later
kwam ei een leerstoel vanwege den Gerefor
meerden Bond in de Hervormde Kerk, even
eens te Utrecht, bij. Van die typische „richtings"-professoraten zijn er aan de openbare
universiteiten nog eenige; wij zullen ze maar
niet alle opnoemen. Later werd hot meer en
meer gewoonte, een bepaald vak dat aan
een universiteit of hoogeschool niet genoeg
tot zijn recht kwam, langs dezen weg, dus
op kosten van particuliere vereeniigingen te
laten onderwijzen; er zijn bijvoorbeeld bij
zondere professoraten in eenige moderne
talen, in allerlei onderdeelen van de exacte
wetenschappen etc. De Universiteitsfondsen
hebben zich vaak door d'it aanvullende op
treden verdienstelijk gemaakt. Zoo heeft het
instituut van de bijzondere leerstoelen stel
lig zijn nut voor het hooger onderwijs; het
verleent een zekere veelzijdigheid of „maat
schappelijkheid". De geheele z.g. indologische faculteit te Utrecht bestaat bijv. uit
bijzondere professoraten — men weet, dat
een sociaal-politieke ricihtingskwestie deze
ople!ding in het léven heeft geroepen, maar
ock zakelijk is ons universiteitswezen er zoo
veel rijker door.
Het is echter ook voorgekomen, dat de
wensch om een bepaalden p e r s o o n
naar voren te schuiven („tot zijn recht te
laten komen") de min of meer bedekte
drijfveer van een dergelijke benoeming —
een benoeming door particulieren — was.
Ook dan kè.n zulk een benoeming misschien
nog wel nuttig zijn, maar het nut voor de
universiteit of hoogeschool komt dan pas
in de tweede plaats. Soms had een be
paald onderdeel van de eene of de andere
wetenschap, aangenomen dat er eenige

Was het eerste der door da Vereeniging
„Muziek-Lyceum" georganiseerde reeks „Con
certen van weinig bekende werken" uitslui
tend gewijd aan moderne Russische pianistiek
(Skrjabien, Prokofjef), gisteravond «wam
het tweede met meer verscheidenheid, zoowel
van stijl als van genre: verleden en heden,
solo en ensemble. Met het verleden een solo
cantate („Zum Fest der Heilige drei Könige")
van G. Ph. Telemann, een der „Pièces de clavecln" van Frangois Coüperin, een Sonate voor
fluit en clavecimbel van Handel en een Sonate
voor piano en viool van Hilllmandel; van het
heden eenige klavierstukken van Roussel, een
Sonate voor viool en piano van B. van den
Sigtenhorst Meyer en een dito voor violoncel
en piano van Hendrik Andriessen.
Van het „antieke" verdienden de werken
van Couperin en Hüllmandel wel speciale aan
dacht. Frangois Couperin is voor de meeste
concertbezoekers geen onbekende, doch dat
wil volstrekt niet zeggen, dat mjn zijn mu
ziek kent en van haar beteekenis is doordron
gen. Wat het publiek van Couperin weet, be
rust in hoofdzaak op enkele stukken, die men
zeer sporadisch op een piano-avond' te hooren
krijgt, en dat geeft dan nog een vagen, ten
deele zelfs verkeerden indruk.
Want met Couperins typische
clavecinkunst weet een pianist uiteraard geen weg
en daarom vermijdt hij haar liever — alleen de
«lavecinisten zijn in staat het Inzicht in die
kunst te verhelderen en de essentieele schoon
heid er van te openbaren. Gusta Goldschmidt
bracht ons Maandag jl. In kennis o. a. met de
Sarabande „Les vieux Seigneurs"; gisteravond
speelde zij het niet minder geestige „Les
Folies frangoises ou les Dominos" — „une
jolie mascarade oü il (Couperin) raffine sur
ces ballets auxquels avaient dü prendre part
ses oncles et son père", zegt André Pirro. Een
karakteristiek staal van Couperins muzikale
typeeringskunst, waardoor hij met rake en
fijne wendingen van rhythmiek, harmoniek en
coloriet een amusante illustratie geeft van
menschelijke gevoelens, deugden en zwakhe
den. Een „Carnaval" als van Schumann, maar
dan zeventiend'-eeuwsch en Fransch; een.mu
zikale Watteau.

hun allure soms wat aan Franck herinneren.
Doch ook hier is de techniek van goeden huize
en beheerscht; beide instrumenten krijgen hun
karakteristiek aandeel en klinken uitnemend
samen. Hendrik Andriessens violoncelsonate,
gespeeld door Thomas Canivez en Marie
Janette Walen getuigt evenzeer van talent,
doch is blijkbaar een werk van ouderen datum;
het heeft, met veel afhankelijkheid van Debussy, nog niet het persoonlijke, dat dez« com
ponist in zijn latere composities manifesteert.
Ten slotte: Albert Roussel. Ook een bekend
componist, van wien evenwel nog veel „ont
dekt" kan worden. Dat bewees Marinus
Flipse met de voordracht van de Prélude
op. 14, een Allegretto grazioso op. 49 en een
deel uit een Sonatine. Muziek van krachtig
profiel, muziek van een meester.
De uitvoerenden — behalve de reeds ge
noemden, werkte ook de
zangeres Corrie
Bijster mede — hadden een aandachtig ge
hoor en veel succes.
H. R.

Cuneratoren, grootendeels
gerestaureerd.
Binnenkort zullen de steigers
worden verwijderd.
(Van onzen correspondent-)
A m e r s f o o r t , 12 Jan.

Meer dan acht jaar is men thans onafge
broken bezig met het restaureeren van den
Cunera-toren te Rhenen. Thans is het oogenblik aangebroken, waarop de steigers
ver
wijderd zullen worden en men weer kan ge
nieten van dit schoone bouwwerk, dat de geheele streek beheerschit. De restauratie van
het bovenste gedeelte is thans gereed, niog
slechts een kleine afwerking laat op zich
wachten ein dan zullen de steigers, na ruin»
acht jaren, worden afgebroken.
De wethouder van openbare werken te
Rhenen, de heer R. van Voorthuysen, gaf ons
eenige bijzonderheden. De toren is eigendom
van de gemeente en is daarom aan de zorgen
van den heer Van Voorthuysen toevertrouwd.
In de afgeloopen jaren heeft de wetlhouder
heel wait moeilijkheden moeten overwinnen om
het restaureeren van den toren doorgezet te
krijgen zóó ails hij het noodig oordeelde. Hij
heeft het zich als een levenstaak gesteld, den
Cuneratoren in oude pracht te lateij herstel
Een nog veel zeldzamer verschijning op onze
len, opdat hij weer, als vóór enkele tientallen
programma's dan Frangois Couperin is Nikojaren, de trots dezer streek zal zijn. Het
laus Joseph Hüllmandel," geboren in 1751 te
eerste succes heeft hij thans geboekit, want
Straatsburg, leerling van Carl Philipp Ema- heit gedeelte van den toren van den tweeden
nuel Bach, verder nog studeerende te-Milaan, omgang tot .de spits is nu op een zeer kleine
daarna als • klavierspeler en
harmonica afwerking na gereed. Binnen korten tijd zul
virtuoos werkzaam te Parijs, waaruit de Revo len de steigers worden verwijderd en dan zal
lutie hem naar Londen verdreef, waar hij in men aanstonds aanvangen meit het gedeelte
van den eersten naar den tweeden omgang.
1823 overleed. Zijn kunst is onder meer van
groot belang voor de ontwikkeling der duo
Het werk, dat nu gereed is gekomen, heeft
sonate voor piano en viool uit de sonate voor ongeveer ƒ 165.000 gekost. Het geheel is
piano met vioolbegeleiding; in zijn academisch wederom in zijn ouden historisohen trant terug
proefschrift over de „Klaviersonate met viool gebracht De tijd, welken men besteed heeft,
begeleiding" wijdt dr. Eduard Reeser een uit is lang geweest. Maar in die jaren was er met
voerige beschouwing aan Hüllmandel en zijn vele moeilijkheden te kampen. Zoo heeft men
sonaten en in de bijlagen van die dissertatie teleurstellingen gehad met den achtkant. De
vindt men ook het werk opgenomen, dat de acht pijlers bleken inwendig geheel verbrijzeld
pianist Jo Goudsmit en de violist Jo Hekster te zijn, een vernieuwing was dus noodzakelijk.
gisteravond speelden. Zij is niet alleen cultuur Eerst werden proeven genomen om de pijlers
historisch in zooverre belangrijk, dat men hier met een bepaald procédé te bewerken, waar
te doen heeft met een sonate „poiir le" piano door zij weer hecht zouden worden, doch dit is
ou le clavecin avec accompagnement d'un totaal mislukt. Ten slotte is men tot een bijna
violon obligé" — hetgeen wil zeggen, dat de algeheele vernieuwing overgegaan, waarbij de
viool met het klavier een zelfstandige partij dekmantels origineel zijn gebleven. Dit werk
heeft — doch ook als muziek is zij de moeite heeft veel tijd in beslag genomen. Ook het
van het aanhooren alleszins waard. Eenvou aanbrengen van de twee betonzolders in het
dige muziek, soms misschien wat salon-achtig, • inwendige van dit gedeelte van den toren heeft
veel tijd en geld gevergd.
maar toch vloeiend en vol distinctie.
Een algeheele vernieuwing is voorts aange
Een Fransêhe en twee Nederlandsche werken
vertegenwoordigden gisteravond de actualiteit. bracht bij de ramen, welke thans, in plaats
Daarvan kreeg de tweede sonate voor viool en
piano van B. van den Sigtenhorst Meyer, voor
gedragen door Olly Folge Fonden en den com
ponist, zelfs haar „allereerste" uitvoering. In
(Ingezonden. MededeelmgJ
dit werk lijkt dè lyriek wel Van den Sigten
horst Meyers sterkste kracht; voor mijn gévoel culmineert de muziek stellig in het tweede
deel (Andante), dat zeer expressief is en
Ne
atmosfeer heeft; de snelle deelen zijn wat slapder van profiel, niet zoo persoonlijk en doen in
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Amsterdamsohe r.k. journalist en letter
kundige Anton van Duinkerken, zooals zijn
schrijversnaam luidt) voor de benoeming
in aanmerking gebracht. Deze heeft stellig
voor letteren en voor het cultureele leven in
het algemeen, bijzondere verdiensten, er is
niemand, die dit ontkent. Een
Vondel
specialist in den eigenlijken zin is hij echter
niet. En nu gevoelen wij veel voor het
argument van prof. Van Eyck: als er nu
toch een speciale leerstoel in de Vondelkennis- moet worden gesticht, een completee
ring van de universiteit op dit ééne punt,
dan is'dat eigenlijk alleen te verdedigen
wanneer men een werkelijken specialist er
IJ komen nu op den leerstoel in de Von
voor beschikbaar heeft. Ook de gewone
delkennis te Leiden. De hoofdzaken in
hoogleeraar in de Nederlandsche letteren is
het oog houdend, constateeren wij het vol
toch competent om Vondel te doceeren; stelt
men een specialist naast hem, dan moet deze
gende:
De „Vondelstichting", die naar aanleidirg'
ook wel door en door specialist zijn. Of
was het eerder de bedoeling onze vaderlandvan de groote Vondel-uitgave bij de Were'dBibliotheek schijnt ontstaan te zijn, had eerst I sche letterkunde van de Gouden Eeuw nog
een uit speciaal oogpunt te laten docee
te Utrecht en daarna te Amsterdam vergeefs
een bijzonderen leerstoel aan de universiteit ' | ren? Maar din krijgt de heele zaak een
eenigszlns ander karakter, en wel een
trachten te verkrijgen. Men vond te Utrecht,
van meer propagandistischen aard: een
en wellicht ook te Amsterdam, dat e;n bij
Roomsch-katholiek voor de geschiedenis
zondere hoogleeraar voor dit onderdeel
onzer letterkunde naast den gewonen hoog
van de letterkunde niet noodig was; eventueel
leeraar te Leiden. En nu mag iemand mis
wel een lector of een privaat-dccent. Ook hier
schien willen zeggen: daar hebt gij dan iets
heeft men dus een te ruime toepassing van
van het oorspronkelijke karakter
het instituut aanwez'g geacht. Voor de
van de bijzondere leerstoelen terug... maar
Leidsche universiteit echter heeft men,
dat zouden wij dan toch stellig niet be
nadat volgens de wettelijke procedure de
amen. Want in dezen geest heeft de
academische autoriteiten geraadpleegd wa
bijzondere leerstoel zich 'niet aangediend.
ren, van minister Slotemaker de Bruine het
vorige jaar de vergunning verkregen. Prof.
*
*
»
Van Eyck, de Leidsche Neerlandicus, be
klaagt zich nu, en naar het ons voorkomt
T/"ENNELIJK hebben er sinds het begin
met zeker recht, dat men niet hem persoon
twee elementen in gezeten: van het
lijk van te voren geraadpleegd heeft... blijk
Vondel-specialisme, en van de roomsche cul
baar daarvan afgeschrikt door wat prof. De
tuur, die in Vondel trouwens zoo schitte
Vooys te Utrecht en prof. Verdenius te Am
rend
toit uiting komt.
Men kan zeggen:
sterdam van het plan hadden gezegd.
wanneer de heer De Klerk was benoemd had
Intusschen, aan de w e t was voldaan, en de
de zaak een eenigszins ander
karakter
aanwijzing van de Vondel-Stichting als be
kunnen hebben. Maar ook dan was er
voegd om den leerstoel te Leiden te hebben,'
iets zwaks in geweest, warnt ten slotte moet
staat dan ook vast. Nu komt er echter een
men geen leerstoel stichten voornamelijk
tweede element in: de b e n o e m i n g .
omdat men een zoo geschikten persoon er
Het staat nl. vast, dat de Vondel-Stich
voor meenit te bezitten, maar in de eerste
ting oorspronkelijk den Vondelkenner dir.
plaats
en in groote hoofdzaak: omdat zulk
C. R. de Klerk voor den leerstoel heeft
een leerstoel bepaald no°dig is.
willen aanwijzen, den man die voor de
En nu willen wij ons niet teveel In de
Vondel-uitgave
in
de Wereldbibliotheek
onderwijskundige vraag verdiepen, in hoe
zooveel verdiensten
verworven had. Wij
verre deze leerstoel te Tveiden of elders te
moeten
hier
nog
eerst de opmerking
onzent zou moeten bestaan; maar het
maken, dat het roomsche karakter van de
komt ons voor, dat de voorbereiding van
stichting redelijkerwijze niet te loochenen
dit professoraat in elk geval te zeer cp
is, al zitten dan de ndet-katholieken jhr.
twee gedachten gehinkt heeft, en dat men,
dr. N. van Suchtelen en $r. J. Berg, direc
achteraf beschouwd, die zaak beter öf in
teur van de Amsterdamsohe Universiteits
het geheel niet, öf anders — meer zake
bibliotheek, in het bestuiur. De overige be
lijk en minder uit religieus oogpunt — had
stuursleden mr. Kooien, prof. Barge en mr.
kunnen behandelen.
Romime drukken hun stempel als roomschkatholieken erop.
•) Prof. Van Eyck heeft zich blijkbaar vergist,
Toen nu echter de heer De Klerk om
toen hU den Leidschen hoogleeraar Berg, die wel
leeftijdsredenen voor den leerstoel bedankt
r.k. is. in plaats van dr. J. Berg te Amsterdam,
had, heeft men dr. W. Asselbergs (de
als lid van het bestuur noemde.
academische „vraag" naar was, zeer goed
door een privaat-docent onderwezen kun
nen worden, maar nam men t e v e n s de
gelegenheid te baat, dezen of genen met
den titel van hoogleeraar te sieren, nu dit
voor particulieren immers mogelijk was.
Tegen zulke feitelijke misbruiken heeft
de vorige minister van Onderwijs al een
dam trachten op te werpen, door een
kleine wetswijziging voor
te bereiden;
verder dan de Raad van State schijnt dit
ontwerpje echter niet gekomen te zijn.
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van met ijzeren, door bronzen staven bij elkaar
worden gehouden.
Dit jaar zal het carillon, bestaande uit
32 klokken, in den toren worden gebracht.
Daarna zal met het tweede gedeelte van
de restauratie worden begonnen en ten
slotte zal men het laatste deel onder han- .
den nemen. Binnen enkele jaren zal dan
de geiheele restauratie gereed zijn. De
totale kosten hiervan worden geschat op
bijna vier ton.
. .
Het herstellen van de tweede geleding heeft
men eenige weken geleden geraamd op
f 188.000. Hiervoor zal de algeheele restau
ratie van dit deel geschieden, waaronder
tevens begrepen de wijzerborden. Vele zuilen
zijn hier gebarsten en zullen vernieuwd moe
ten-worden. Het geld, dat men hiervoor be
schikbaar zal krijgen, is van het Werkfonds.
Men betaalt daarvoor 2J % rente met een
k apitaalsaflossing in veertig jaar. Het rijk
draagt tot op heden 50 % bij, de provincie
en de gemeente Rhënen betalen' ieder 25 %•
Men hoopt nu, dat het nieuwe crediet
ad
ƒ 188.000, dat dezer dagen door de gemeente
Is aangevraagd, onder dezelfde voorwaarden
zal worden verkregen. Is dit het geval, dan
kan men onvermoeid met de restauratie door
gaan.
Met de herstelllngswerkzaamheden van de
Cunera-kerk, welke eigendom is van de Ned.
Hervormde Gemeente, is het helaas geheel
anders gesteld. Men had plannen ontworpen
om de algeheele restauratie uit te voeren.
Plannen zijn het gebleven, want een bedrag
van ƒ 20.000 moest nog met particuliere hulp
worden bijeengebracht. De huidige onzekere
omstandigheden zijn oorzaak, dat de restau
ratie van de Cunerakerk zal moeten worden
uitgesteld. De kerk Is danig in verval; reeds
lang worden er geen kerkdiensten meer in
gehouden. De prachtige kerk met haar groote
indrukwekkende kruisgewelven, haar beroem
de oxaal en haar machtige orgel is thans ver
laten. Het is de wensch van Rhenen, dat de
eerediensten, welke thans ergens in een zaal
in het stadje worden gehouden, weer spoedig
in de oude, vernieuwde, wereldvermaarde gotieke Cunerakerk kunnen geschieden.

CUNERATOREN TE RHENEN

HANDELSBERICHTEN
SCHILDERIJEN DOOR L. VAN
DER TONGE
In

„De

Hollandsche

KOFFIE
Amsterdam
Koffie

Kunst-

kelder".

In „De Hollandsche Kunstkelder", Rozen
gracht 50, te Amsterdam, waar men altijd de
meest uiteenloopende luxe-voorwerpen, schilde
rijen en beeldhouwwerken, mooi en leelijk door
elkaar, bijeen ziet, een ideaal oord voor den
snuffelaar, wordt tot eind Februari een kleine
collectie schilderstukken van een enkele jaren
overleden L. van der Tonge geëxposeerd.
L. van der Tonge, in 1871 te Amsterdam
geboren en leerling van de Rijks-Academie al
daar, heeft behoord tot de verdienstelijke be
oefenaars van het door Albert Neuhuys gecreeerde, een tijd lang zeer gewilde genre van
het Larensche binnenhuis. Hij was een beschei
den, rustig kunstenaar die al heeft hij dan
weinig nieuws gebracht, in welverzorgd werk
blijk gaf van groote gevoeligheid en kunde.
Het wil inderdaad heel wat zeggen, een stuk
als het groote binnenhuis hier, zooals hy ge
daan heeft, tot een goed einde te brengen: de
figuren, een moeder met een kindje op schoot
en een breiend meisje aan talel, een natuurlijke
houding en gelaatsuitdrukking te geven, zoo
dat ze niet „poseeren"; te maken, dat zij goed
in de ruimte staan tn een eenheid vormen met
de omgeving; te zorgen, dat deze weder zich
niet opdringt en dat geen enkel detail, de
schouw, de Zaansche stoeltjesklok, de tegel
vloer, de geraniums in pot voor hït venster,
uit het gehejl valt; eindelijk, alles zuiver en
gaaf in het licht en in den toon te schilderen.
Zeker niet minder mooi is het levendiger
stuk met de enke e figuur van een nog jonge
boerenvrouw met een wit mutsje op, bezig
met verstelwerk. Door pittige schildering munt
een „Meisje, dat snijboonen afhaalt" uit. Een
doekje met een moeder met kind, het gelief
koosde onderwerp van Van der Tonge, onder
scheidt zich door een groote innigheid. Minder
geslaagd lijken een „Moeder bij de wieg" en
een stilleventje van witte anjers in een Keulseb
kruikje.
Behalve de werken van Van der Tonge
vindt men hier nog enkele andere belangwek
kende schilderijen. Een stukje van W. Stee
link Jr., voorstellend
„Het kleeden van de
bruid", treft door de knappe karakteriseering
der figuurtjes en de voortreffelijke stof
uitdrukking, in de kleeding der dames en in
alle details van het overladen gemeubelde in
terieur. Curieus is ook een „Landschap in de
omgeving van Napels" door Antoon Sminck
Pitloo (1791—1837), een beroemdheid eer
tijds, die in vergetelheid is geraakt. Naar men
bij Immerzeel kan lezen, werd hij in zijn jeugd
door koning Lodewijk Napoleon naar Parijs
gezonden, waarna hij in Italië belandde en di
recteur werd van de Academie te Napels. Toen
hij stierf, hielpen vooraanstaande Nederland-.
sche schilders zijn, in moeilijke omstandig
heden met zes kinderen achtergebleven, Italiaansche weduwe door een verloting van kunst
werken te houden, die ƒ 4500 opbracht.
Vermelding verdienen voorts enkele werken
van zijn demi-modernen, uit de romantische
school; een gezicht op stadswallen aan een
riv'er, door Willèm George Wagner; twee
kleine interieurs met figuren door F. M. J.
Delporte, waarvan dat met een vrouwtje in
een Vlaamsche taveerne, dat de verteringen
op een aan den muur hangende lei opschrijft,
uitmunt door zuiveren stijl; een voortreffelijk,
minutieus en toch pittig geschilderd, frisch en
vriendelijk schilderijtje van een landschap met
een drinkplaats voor koeien, door een anony
mus; en een groot beboscht heuvellandschap,
rijk gestoffeerd met landvolk en vee, eveneens
van de hand van een onbekende.
Van ouderen datum is weer een fraai maar
weinig persoonlijk herderstafereel door B. P.
Oimmegank (1755—1826). Nog treft men o a.
aan een romantisch wintergezicht door Jan
Kalié, „Dooiweer", en een polderlandschap van
M. Heyl, den leermeester van Nicolaas Bastert.

v. D.

DANSGROEP RODRIGO
De dansgroep Rodrigo„ bestaande Uit Flor
rie Rodrigo, Greetje Donker, Martha Bruyn
en Selma Chapon, zal Woensdag 24 Januari
a.s. in den Stadsschouwburg te Amsterdam
een dansavond geven met Corrie Borst aan
den vleugel. Uitgevoerd worden o.a. dansen
op muziek van Moessorgski, Reger, Chopin en
Fransche Chansons.
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SOERABAJA, 13 Jan. (Aneta.) Koffie ƒ 19
nom De markt was stil.

THEE
CALCUTTA, 9 Jan. (Reuter) Thee. Op de
heden hier gehouden veiling voor binnenlandsch
verbruik was de vraag goed en algemeen en de
vorige noteeringen konden ongeveer gehandhaafd
blyven.
Er werden 19.400 kisten blad- ea 11.053 kisten
stofthee aaingeboden.

RUBBER
BATAVIA, 13 Jan, (Aneta.) Rubber. (Op ba
sis van het uitvoerrecht van 2.17 cemt per half
kg)), Sheets 34|, crêpe 358 cents.
De noteering voor rubberlicenties-A bedroeg
43 a 44 cent per kg.

SPECERIJEN
BATAVIA, 13 Jan. (Aneta.) Peper. Zwarte
Lampong, eerste kosten Batavia: Jan./Febr. ƒ 9.75
nom., eerste kosten Telok-Betong Jan./Febr. ƒ 9.60
aanbod, witte Muntok f.o.b. Banka Jan,/Febr,
ƒ 21.50 aainbod.

KATOEN
ALEXANDRIË, 13 Jan. (R. B. D.) Katoen
(Opening) Ashmoeni Febr. 18.10; April 18.23; Giza
Jan. 18.60; Mrt 19.08.

VEZELSTOFFEN
CALCUTTA, 13 Jan. (R. O.) Jute vast, First
Grade Jan. 102 v., Fëbr. 102è verk., Lightning Jan.
982 verk., Febr. 99J verk.

VETWAREN
UTRECHT, 12 Jan. (Ver. Groenten- en Vruch
tenveiling „Utrecht en Omstr.") Raapstelen ƒ 3
per 100 bos, Bloemkool ƒ 6—14, Knolselderie ƒ 2—
7.20 per 100 stuks AndÜvie ƒ 5—25, Bieten ƒ 1.40
—4.40, Boerenkool ƒ 3—9, Gele kool ƒ 3—5.30,
Groene kool ƒ 2.50—6.50, Roode kool ƒ 4.10—7.80
Prei ƒ 13—39, Rapen ƒ 3—4, Nero ƒ 10—17, Cichorielo ƒ 47.50, Spruiten ƒ 5—24, Uien f 1—3.70,
Waschpeen j 3.20—9.90, Winterwortelen ƒ 1.80—
3.50, Witlof ƒ 13—26.90 p. 100 kg, Champignons
ƒ 62—96, Peterselie f 16—6S, Selderie ƒ 60—142,
Tomaten ƒ 62—66 p. 10 pd.

DIVERSE BINNENLANDSCHE
MARKTEN
ALKMAAR, 13 Jan. Eieren. Kippen, groot"
handel, ƒ 3.75—1.25.
B o t e r . Groothandel 80—85 c., kleinhandel
871—90 c. Handel matig.
DELFT, 13 Jan. Kaas. Aanvoer 3 stapels,
wegende 479 kg., prvjs 42i—50 e. per kg. Handel
vlug,
LEEUWARDEN, 12 Jan. Kaas. (Medegedeeld
door G. Grondsma & Co.) Edammers 20 % ƒ 14.50
—15, 30 % ƒ 18.50—19, 40 % ƒ 24.50—25, Gouda ' 8
20 % ƒ 14—14.50, 30 % f 18.50—19, 40 % ƒ 24—24.50
45 % ƒ 29.50—30, Groote brooden 40 % f 24.50— 25,
kleine broodén 40 % ƒ 24.50—25, Leidsche kaas
20 % ƒ 15—15.50. Handel goed.
UTRECHT, 13 Jan Vee. Totaal aangevoerd
2440 stuks, w.o. 700 runderen. Stieren 26—32 ct.,
slachtkoeien 2e soort 32—36 ct., 3e soort 28—31 ct
per pond; vaarzen f 150—240,
pinken 85—140,
melkkoeien ƒ170—270, kalfkoeien ƒ180—285, vare
koeien ƒ130—200; 110 magere kalveren ƒ45—95;
703 nuchtere kalveren ƒ5—10; 4200 magere var
kens, schrammen resp ƒ23—38 en ƒ15—23; 235
biggen ƒ9—15; 275 mag?re schapen ƒ 11—25.
Handel in rundvee matig, tegen onveranderde
prijzen; in nuchtere kalveren redelijk, tegen Iets
lagere prijzen; in biggen redelijk en iets hooger;
in magere schapen vlug en hooger.
E i e r e n . Aangevoerd 25000 stuks; ƒ3.60—5.
DIVERSE

BUITENLANDSCHE
MARKTEN

CALCUTTA, 13 Jan. (R. O.) Schellak kal
In het Museum Boymaas zal. op uitnoodimer. Loco Rs. 34J verk., Jan. 344 w., Febr. 35 W.
ging van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
afdeeling Rotterdam, dr- G. Knuttel
Wzn.,
TUINBOUWVEILINGEN
conservator aan het Gemeentemuseum te
's-Gravenhage, Dinsdag 23 Januari a-s. een
BEVERWIJK, 12 Jan. (Ver. Veilingen ,,K?nnevoordracht houden over „Het Hollandsche merland" en „Vrije Veiling"). Andijvie ƒ 17—23
landschap in de zeventiende eeuw". Woensdag p. 100 kg, aardappelen (klei) 3—3J, prei 24—30,
24 Januari a.s spreekt prof. dr- W. Vogelsang, uien 1|—3, witlof 8—19, waschpeen 3—8 c. p. kg,
knollen I 4|—10, idem II 24—3 c. p. stuk, breek-hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te peen lJ-^3, Nero 5—10, gele kool 2ï—3, groene
Utrecht, voor de afdeeling Rotterdam van het kool 2—3, roode kool 2j—4 c. p. kg, ajppelen 10—"
Genootschap Nederland—Frankrijk over ,,Oud- 20. peren 7—16, boerekool 4—64, spruiten 15—34,
Frarasche beeldhouwkunst". Na afloop van bieten 21—3 c. p. kg.
beide lezingen bestaat er gelegenheid, de KerstLOOSDUINEN, 12 Jan. (Ver. „De Loonduinsche
tentoonstelling van kunstwerken uit particu Groentenveiling"). Selderij ƒ6—8 per 100 bos; prei
liere verzamelingen ln Nederland te bezichti ƒ 28.60—31.30, andijvie ƒ20—20.50 per 100 g; boe
gen.
renkool 34—47 ct. per 7 kg.
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LAATSTE BERICHTEN

Ketel ontploft te Tiel
Dienstmeisje sprong uit
het raam.

(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk ongecorrigeerd.)

(Van onzen correspondent.)
RUSLAND

RUSSISCHE CRITIEK
OP HOUDING DER
VER. STATEN
Amerika en het Verre
Oosten.

MOSKOU, 12 Jan. (Havas.) De „Iswestya" publiceert een hoofdartikel over de
„Vlootstrategie der Vereenlgde Staten" en
levert daarin den volgenden commentaar op de
verklaring van de conferentie van Panama:
Onder het mom van sonore phrasen over de
solidariteit der Amerikaansche republieken,
over de noodzakelijkheid van gemeenschap
pelijke verdediging en neutraliteit te verze
keren, enz. verwezenlijken de Vereenigde
Staten de grootste militaire voorbereiding
hunner geschiedenis met het doel hun hege
monie in het westelijk deel van den Atlantischen Oceaan en het oostelijk deel van den
Stillen Oceaan te verzekeren.
Overigens wordt erkend, dat Japan van
de Vereenigde Staten het meerendeel, ont
vangt van het voor den oorlog onmisbare
materiaal: ijzererts en petroleum. Ander
zijds zijn de Vereenigde Staten de grootste
importeurs van Japansche zijde, suiker en
goud.
De „Prawda" op zijn beurt doet uitkomen,
dat er voorboden zijn voor een activiteit der
Vereenigde Staten in het Verre Oosten. Dat
zijn:
1. De opzegging van het handelsverdrag
met Japan;
2. het feit, dat de Japansche goudreserve
uitgeput raakt en de Vereenigdé Staten probeeren, voordeel te trekken van de economi
sche moeilijkheden van Japan.
De „Prawda" besluit: „Men moet niet uit
het oog verliezen, dat de oorlog in Europa
het voor Japan moeilijker maakt, oorlogsma
teriaal te verkrijgen, daar de wereldmarkten
thans door Frankrijk en Groot-Brittannië in
beslag genomen zijn. Japan is derhalve min
of meer gedwongen, zich tot de Vereenigde
Staten te wenden om grondstoffen op te doen,
terwijl de belangen der Amerikaansche im
perialisten op de Japansche markt tijdelijk
hun belang verliezen."
OORLOG

FINSCH-RUSSTSCHE

RUSSISCHE

VERSTERKINGEN
PETSAMO

VOOR

EN

SALLA

OSLO, 13 Jan. (U. P.) — „Morgenposten"
meldt, dat de Russen hun troepen hebben
teruggetrokken uit Llinihamari, de haven van
Petsamo en dat de Russische schepen de haven
verlaten; er blijft slechts één schip achter. De
Russen uit Randalaksja trachten versterkingen
aan te voeren naar het front van Petsamo,
maar de Finnen gelooven dat dit onmogelijk
zal zijn daar zij den voornaamsten weg van
Salmijarvi naar de grens hebben vernield.
Het Deensche middagblad B.T. meldt vla
Stockholm uit Finland, dat er Russische ver
sterkingen zijn aangekomen aan het front van
Salla. Een deel er van wordt aangevoerd met
groote transportvliegtuigen. Volgens dit be
richt hebben de Russen den Moermansk-spoorweg thans hersteld en worden daarlangs voor
raden en troepen voor Salla gezonden.
De dooi belemmert thans het optreden der
Finsdhe skitroepen aan dit front, zoo meldt
de „National-tidende" nog. Er zoolden daar
twee Russische divisies staan.
Ook bij Petsamo is het zachtere weer den
Russen gunstig.

Geen oorlogsmateriaal uit
Spanje.
MADRID, 13 Jan. (U. P.) De berichten, dat
Franco machtiging heeft gegeven tot het zen
den naar Finland van het door de Italianen
achtergelaten oorlogsmateriaal worden tegen
gesproken. Er is nog niiets beslist omtrent het
in Spanje achtergelaten oorlogsmateriaalGROOT-BRITTANNIË

VERLIEZEN

VAN

DE

LUCHTMACHT

LONDEN, 12 Januari. (Reuter.) Het
ministerie van luchtvaart deelt in zijn zeven
tiende communiqué over de verliezen bij het
Britsche luchtwapen mede, dat 34 personen
zijn gedood en één gewond. Drie-en-veertig
personen worden vermist.

(Ingezonden Mededeeling.)
ACTUALITEITEN o.a.

c
I

N

I De Doroentocht in
Noord-Holland
I Verkenningspatrouil
les in Niemandsland.
I Ingebruikneming van
barakken voor het
Veldleger,

I De Prinses op de
schaats.
I Majoor Attlee aan het
front.

D
A

Uit Finland
Metaeneraal Walieniusaan
het front - Skipatrouilles
bij Petsamo • Russische
gevangenen

M

Toen het dienstmeisje van den inspecteur
PARIJS, 13 Jan. (Havas.) Het Fransche van het Lager Onderwijs in de inspectie Tiel,
legerbericht van hedenochtend luidt: „Niets dr. J. Brinkman, die uitstedig is, vanmorgen
belangrijks te melden".
de centrale verwarming wilde aanmaken, heeft
zij de fout begaan, eerst de leiding half te
vullen en pas daarna de ln de keuken staande
OORLOG IN DE LUCHT stookinrichting aan te stekend. Dit had tot
gevolg, dat het inmiddels in de ketel en in de
bulzen bevroren water uitzette en niet kon
ENGELSCHE VLIEGTUIGEN
circuleeren, waardoor de ketel opeens met een
luiden knal uiteensloeg. Mevrouw Kraak en
BOVEN DE DUITSCHE
de groenteboer Schoots, die het meisje van de
BOCHT
overzijde van de laan door een raam zagen
vallen, snelden onmiddelijk te hulp en wisten
Reuter meldt uit Londen, dat gedurende de het
meisje, wier haren reeds in brand stonden,
omvangrijke Britsche patrouillevlucht, die nog bijtijds te redden. De keuken Is geheel ver
Donderdagnacht is gehouden boven de Duit- nield. Alle ruiter zijn er uitgeslagen en zelfs
sche Bocht, een eskader bommenwerpers het plafond is gedeeltelijk beschadigd.
boven de baai, waaraan Rantum ligt, heeft
CANTINE VERBRAND TE
gevlogen. Van de Britsche vliegtuigen uit
nam men een rij lichten waar, tlie stellig als
UTRECHT
baken voor Duitsche mijnen leggende toestel
1
(Van onzen correspondent).
len dienst deden. Rantum ligt op het eiland
Sylt. De baai is bekend als basis voor Duit
U t r e c h t , 13 Januari.
sche watervliegtuigen.
In den afgeloopen nacht is brand ontstaan
De Britsche bommenwerpers wierpen zes
bommen uit, waarop de lichten onmiddellijk in de houten cantine van de kazernegebouwen
werden gedoofd. Het luchtdoelgeschut kwam aan de Mineurslaan te Utredhit. Het vuur greep
snel om zich heen en in minder dan geen tijd
in actie en tegelijkertijd schoten zoeklichten stond
het gebouw in lichte' laaie. Het brandhun stralenbundels omhoog.
weer-piquet van de militairen trachtte tever
Een der Britsche bommenwerpers werd een geefs de vlammen te dooven, zoodat hulp van
oogenblik in een net van lichtbundels vastge de brandweer moest worden ingeroepen. Inhouden, maar het toestel slaagde er ten slotte tusschen was de brand overgeslagen op een
in het duister weer op te zoeken.
steenen opslagplaats van militaire goederen
Alle vliegtuigen keerden behouden naar hun waarin o a. een groote partij dekens aanwezig
was. Het spreekt vanzelf dat dit materiaal
basis terug.
Voorts vlogen in denzelfden nacht Britsche geruimen tijd krachtig voedsel verschafte aan
vliegtuigen over Hamburg en Bremen, Frank de vlammen.
Toch heeft het publiek van deze brand niet
fort en het Ruhrgebied. Zij keerden met
veel te zien gekregen, omdat de Mineurslaan
waardevolle inlichtingen terug.
totaal werd afgesloten. Althans de brand van
houten gebouw heeft zich volslagen aan
DE OORLOG TER ZEE het
de aandacht van het publiek onttrokken. Iets
meer heeft men intusschen wel van de vlam
men kunnen genieten, die de opslagplaats in
GEEN GAS GEBRUIKT BIJ
zijn greep gevangen hield. De brandweer is
BESCHIETING VAN
lang doende geweest met de bestrijdig, maar
na urenlange arbeid was men er omstreeks
„GRAF SPEE"
negen uur vanmorgen in geslaagd den brand te
MONTEVIDEO, 13 Jan. (Havas.) Men bedwingen. Het vuur is vermoedelijk ontstaan
zal zich herinneren, dat, na den zeeslag op wegens onvoorzichtigheid met een kachel. De
13 December jl. tusschen de „Admiral Graf cantine brandde totaal uit van de opslagplaats
Spee" en eenige Engelsche kruisers, de Brit 'ging de eersta verdieping verloren.
sche legatie had verzocht, een officieel onder
zoek in te stellen naar aanleiding van de be
wering van dr. Walter Meerhof, die dienaan
gaande een verklaring teekende, dat bij enkele VOOR GEMAKKELIJKER VERKEER
Duitsche matrozen verwondingen waren ge
NEDERLAND—BELGIË
constateerd, die waren veroorzaakt door gas.
Dit onderzoek heeft plaats gehad en
(Van onzen correspondent).
het resultaat is geweest, da, volgens des
Brussel, 13 Jan.
kundige verklaringen, geen enkele ge
De Nederlandsche Kamer van Koophandel
won teekenen van gasvergiftiging droeg.
voor België en Luxemburg heeft stappen ge
ECUADOR daan te 's-Gravenhage en Brussel, ten
einde het zaken- alsmede het toeristenverkeer
te bevorderen en de paspoortformaliteiten tus
DE MISLUKTE STAATSGREEP schen
België en Nederland afgeschaft te krij
IN ECUADOR
gen. De Kamer heeft zich ook tot de Belgische
regeering gewend met het verzoek het douaneVerslagen candidaat bij presidents
en passenonderzoek voor reizigers, die uit
Nederland komen, te Esschen weer, zooals
verkiezingen had de
vroeger, in den trein te doen geschieden.

leiding.

Over den mislukten staatsgreep ln Ecuador
ONZE OOST
meldt Havas nog nader, dat Volasco Ibarra,
de verslagen candidaat voor het president
schap, gepoogd heeft een staatsgreep te
DREIGBRIEVEN ACTIE T E R
ondernemen, geholpen door een aantal socia
S. O. K.
listen en af deelingen van de luchtmacht van
Ecuador.
Chineesch gearresteerd en
Een twintigtal socialistische leiders te
Quito en Guayaquil Is gearresteerd. Ook
uitgeweken.
Velasco Ibarra zelf is gevangen genomen en
aan boord van het oorlogsschip „Eloy Alfara"
MEDAN, 13 Jan. De gewestelijke recherche
gebracht.
verrichtte huiszoekingen bij enkele Chineesche
De troepen van het garnizoen van Guaya inwoners van Medan naar aanleiding van
quil hebben zich verzet tegen de poging tot het zenden van dreigbrieven, in verband met
opstand. Zij openden het vuur op de samen de boycot-actie tegen Japansche goederen. De
zweerders en zes personen werden gedood en betrokkenen waren bovendien in het bezit van
veertien gewond. De arbeiders hebben een lectuur, waarvan de invoer in Indië is verbo
algemeene staking te Guayaquil afgekondigd. den.
Reeds zijn verscheiden leiders gearresteerd.
FRANKRIJK
Verschillende Chineezen zijn ook van Bagan
Si-api-api uit met jonken uitgeweken. —
TWINTIG COMMUNISTEN
(A n e t a.)

GEARRESTEERD

PARIJS', 13 Jan. (United Presse.) De
politie deelt mede, dat zij twintig communis
ten heeft gearresteerd, die een belangrijke cel
vormden in een Parijsche fabriek. Er werden
geld en vlugschriften in beslag genomen.
D egearresteerden worden beschuldigd van
anti-nationale activiteit, waarop straffen van
drie tot vijf jaren gevangenis staan.

in kleuren

Baby-verzorging

Een muzikale
rechtszitting
Humor en zang in de rech zaall

Zondagmorgen

C een extra K
tot 1 uur

teekenfilm

HUIZENTEKORT TE BATAVIA
Door toenemen Europeesche
bevolking.

Aanvang in Deli op
9 Februari.
MEDAN, 13 Jan. (A n e t a). De in
schrijving op Amerikaansche partijen Delitabak zal gehouden worden op de onderne
ming Kwala Mentjirim.
Deze inschrijving is vastgesteld op 9
Februari a.g. In het geheel zullen zes of
zeven inschrijvingen worden gehouden.

De „Arendsburg" neemt
vermoedelijk aan inschrij
ving niet deel.
Naar Aneta in Medan verneemt heeft
de heer M. G. van den Arend directeur van
de tabak-maatschappij „Arendsburg" me
degedeeld dat zijn maatschappij vermoe
delijk aan de tabaksinschrijving op Deli
niet zal deelnemen, daar de „Arendsburg"
practisch ale soorten „Amerikaansch", n.I.
2000 pakken, heeft verkocht aan de Gene
ral Cigar Co.
AMSTERDAM

NOG EEN VROUW IN
BRAND GERAAKT
Man kreeg brand
wonden.
Behalve het geval met doodelijken afloop
van een oude vrtmw, die in de Kinkerstraat
in brand raakte, is hedenochtend om half
twaalf ook in perceel Middenweg 73, op een
eerste etage, een 67-jarige vrouw jammerlijk
in brand geraakt.
De vrouw was ziekelijk en toen zij haar
bed verliet, ging ze dicht bij de warme kachel
zitten. Haar kleeren zijn toen in brand ge
raakt. Haar eveneens 67-jarige man snelde
zijn vrouw te hulp om de kleeren te dooven.
Daarbij liep ook htj brandwonden aan de han
den en armen op.
De vrouw werd in zorgelijken toestand
naar het O. L. V.-gasthuis overgebracht, waar
ook de man is opgenomen.
SCHAATSENRIJDEN

BAAN OP DEN AMSTEL
Men deelt ons mede, dat een goede baan is
uitgezet op den Amstel van de gasfabriek tot
het Kalfje.

SLOTERDIJK-HALFWEG
De Haarlemmervaart is van Sloterdjjk tot
Halfweg goed berijdbaar. Ook 's avonds omdat
de natriumverlichting van den straatweg dat
mogelijk maakt.
WEDSTRIJDEN OP DE SCHAATS.
B o d e g r a v e n , schoonrljden voor paren: 1.
mej. M. Kok en M. Zwanenburg; 2. mej. R. Lensinck en A Vernooy; 3. mej. 5. Ruitenburg en
B. Verboom.
K a t w i j k a a n Zee, hardrijden: 1. P. Ver
del; 2. J. van der Mey; 3. D. Starleu.
L e i d e r d o p , schoonrijden voor paren: 1.
mevr. A. Hennipman en P. Boot; 2. mej. T. van
Leeuwen en L. van der Meer; 3. mevr. A. Bos en
G. Verhoogt.
N o o r d w i j k, hardrijden: 1. Th. Wiersraia; 2.
P. van der Hoofd; 3. S. Koopmans.
T e r A a r , hardrijden: 1. H . Egberts; 2. J .
Koeleman; 3. C. Pietersen.
V a l k e n b u r g , hardrijden: 1. D. de Vries; 2.
J. G. van der Nagel; 3. H. Venema.
V o o r s c h o t e n (H. R ) , schoonrijden- voor
paren; 1. mevr. A. Bos en J. van Noort; 2. mevr.
M. Key en J. van Rijp; 3 mej. M. van Noord en
M. Meyer.
W o u b r u g g e , hardrijden: 1. C. Wittebol; 2.
W. Keessen; 3. Th. Westdijk.
WATERPOLO

WINTERCOMPETITIE
L e i d e n : Poelmeer—S.V.H. 2—6.

D e l f t . Candidaatsexamen voor civiel ing.: de
heeren R. J. V. Bongaerts en P. H. Bosboom.

EXAMENS APOTHEKERS-ASSISTENT.
BATAVA, 13 Jan. De voortdurende uit
breiding vam de Europeesche bevolking van
G r o n i n g e n . Geslaagd voor het apothekers
Batavia ten gevolge van- de oorlogsomstan examen 2de gedeelte: T. Huizinga, geboren te
digheden (waardoor velen zich niet naar Groningen, J. F. Ltagmont, geboren te 's-Herto
Nederland begeven) heeft ook ten gevolge genbosch, C. C. de Maar. geboren te Groningen
CONTRABANDE-ONDERZOEK
dat in toenemende mate behoefte komt te be en R, S. Nijhoff, geboren te Stwlum.
IN W A T E R E N BIJ
staan aan bouwgronden in verschillende deelen van de stad. In de meestgevraagde klas
HONGKONG
ACADEMIE VOOR LICHAMELIJKE
sen zijn geen perceelen meer beschikbaar. De
OPVOEDING
«Kenst
voor
stadsontwikkeling
gaf
opdracht
Negen Duitsche locomotieven
A m s t e r d a m . Candidaatsexamen lichame
tot het openleggen van nieuwe gronden aan
lijke opvoeding: de heer J. J. K. du Pont.
van Nederlandsch schip
den buitenkant van de stad.
Tot dusver geschiedde de toewijzing door
gehaald.
loting, daar bijvoorbeeld slechts tien percee
beschikbaar waren \ oor zestig è. zeventig
HONGKONG, 13 Jan. (U. P.) Voor de eer len
gegadigden. (A n e t a.)
BERLIJNSCHE BEURS
ste maal sinds het uitbreken van den oorlog,
hebben de Britsche autoriteiten in het Verre
De fondsenmarkt heeft de week gunstig be
Oosten een sohip op contrabande onderzocht.
sloten, de omzet was evenwel geringer en ook
DE KADE-AANLEG TE PRIOK
Het betrof hier (het Russische s.s. „Selenga",
de koersverschillen waren kleiner behalve van
dat werd vastgehouden en naar de haven werd
TANDJONG-PRIOK, 13 Jan. Nu de nieuwe enkele fondsen. De overvloed van middelen en
opgebracht. Van Britsche zijde is een lange nog te asfalteeren kade aan de eerste binnen de beho efte aan be'eggingen leidden alle af„zwarte lijst" gepubliceerd van Duitsche goe haven verder gereed is, kan men spoedig aan deelingen tot koersstijgingen.
vangen met het baggerwerk, waardoor het
deren.
I. G. Farbenindustrie brokkelde i % af,
water voor zoover noodig twee meter zal wor Gesfurel en Schuokert e'k i %. Op de obliUit een Nederlandsch schip werden te
den uitgediept.
Hongkong negen Duitsche locomotieven
gatiemarkt noteerde oud bezit 140.80 tegen
De K. P. M. zal zelf de afwerking van de 140?.
aan land gebracht- Te Singapore was dit
kade ter hand nemen.
schip toegestaan, naar Hongkong op te
etoomen.
LONDENSCHE WISSELMARKT
VERZET

VAN

I.

R.

A.

GEVANGENEN

Sabotagepoging verijdeld.
Een getsekend sprookje

Tiel, 13 Januari.

FRANSCH LEGERBERICHT

INSCHRIJVINGEN
SUMATRATABAK

DUBLIN, 13 Jan. (U. P.) Dertig leden van
de I.R.A., die sinds Kerstmis gevangen zitten
wegens den inval in het munitiedepot van het
Phoenix Park, hebben demonstratief gewei
gerd naar hun cellen terug te gaan na het
luchten op de binnenplaats der gevangenis,
ondanks de pogingen van den zwaar bewapen
den cipier.
Ongeveer 200 politie-agenten uit verschil
lende posten begaven zich ter assistentie naar
de gevangenis.
Ten slotte gingen de gevangenen naar hun
cellen terug, na de bewakers en cipiers eenige
uren te hebben weerstaan.
R e u t e r meldt uit Belfast, dat een schild
wacht vier mannen heeft verrast in het kabel
huis bij Donaghadee. De mannen namen de
vlucht. Later bleek dat de prikkeldraad
omheining rond het kabelhuis was vernield.
Men veronderstelt, dat de mannen gepoogd
hebben den onderzeeschen telegraafkabel tus
schen Noord-Ierland en Schotland te vernielen.

STEUN VOOR FINLAND

BATAVIA, 13 Jan. De inzameling te
Batavia ten behoeve van Finland heeft in
totaal ruim ƒ 10.000 opgebracht. Verder is
in die societeit ..Concordia" een cabaretavond
door dilettanten gegeven. De opbrengst
(eenige duizenden guldens) is afgestaan ten
behoeve van Nederlandsche en Finsche oor
logsslachtoffers- (Aneta.)
PATER

J.

A.

F.

KRONENBERG

†

In het klooster „Nebo" nabij Nijmegen is
gisteren in den ouderdom van 86 iaar overle
den pater J. A. Kronenburg C.ss.R., oud-pro
vinciaal van de congregatie van den Allerhei
ligsten Verlosser, schrijver van hagiografische
studies, o.a. „Maria's Heerlijkheden", en lid
van het Utrechtsclie Historische Genootschap,
het Limburgsche Genootschap van Geschied
en Oudheidkunde en de Maatschappij der Ned.
Letterkunde.

LONDEN, 13 Jan. (R. B. D.) O f f I c 1 e e 1 e
wisselkoersen. New York 4.02J—4.03^,
Parijs 176.50—176.75, Montreal 4.43—4.47,
Amsterdam 7.50—7.55, Brussel 23.80—23.95,
Zwitserland 17.85—17.95, Stockholm 16.85—
16.95, Oslo 17.65—17.75, Buenos Aires 17.75—
18, Batavia 7.44—7.52. Goud 168/-.
N i e t o f f i c i e e l e k o e r s e n : Spanje
39.50, Italië 78, Kopenhagen 20.40.
AMSTERDAM, 13 Jan. Thee. Op Donder
dag 1 Februari komen te Amsterdam bij toe
wijzing aan de markt 5396/1, 1992/2 en 378/4
kisten Java, benevens 6740/1 en 617/2 kisten
Sumatra, alles directe aanvoer.

OFFICIEREN VAN GEZONDHEID

LANGENDIJK, 13 Jan. (Langendijker Groentenveiling.) Aangevoerd 62.000 kg roode kool
ƒ 4.60—5.50; 48.600 kg gele kool ƒ 2.60—3.40; 42.700
kg Deensche witte kool ƒ 2.80—3.20; 1000 kg
savoye kool ƒ 2.90—3.10; 7800 kg uien f 3—3.80;
grove uien ƒ 3—3.10; drieling uien .ƒ 1.40—1.60;
4000 kg peen ƒ 1.50—2.60; 2600 kg bieten ƒ 1.60—
3.40; 500 struik andijvie ƒ 4.

BANDOENG, 13 Jaji. Naar Aneta verneemt
hebben zich voor de opleiding tot officier van ge
zondheid vijf-en-twintig personen aangemeld in
Indlë en ln Nederland zestig.
Het aantal beschikbare plaatsein zal vermoede
lijk nog geen tien zijn.

NOORD-SCHARWOUDE, 13 Jan. (Noordermarktbond.) Aangevoerd 81.300 kg roode kool
ƒ 4.50—5.90; 29.400 kg gele kool ƒ 2.80—3.40 : 52.000
kg Deensche witte kool ƒ 2.70—3.10: 12.900 kg
uien ƒ 3.50—3.60; grove uien ƒ 3—3.30; drieling
uien ƒ 1.30; nep uien ƒ 2.80.

13

De Kas-Vereeniging
Aftreden van den heer R. J. G.
Boissevain als directeur. Voor
stel tot benoeming van den heer
d'Ailly.
Naar aanleiding van het in de finan
cieel e pers verschenen bericht van de bestuurdersverwisselinig in de directie van
de Kajs-Vereeniging N.V. vernemen wij
nader, dat de heer mir. R. J. G. B o i ss e v a 1 n als directeur van de Kas-Veree
niging N.V. indeTdaad den wenrach heeft
te kennen gegeven van zijn functie, wélke
hij sedert 1900 bekleedt, in April van
diit jaar ontheven te worden.
De heer Boissevain, die dit jaar dein leef
tijd van 70 jaar zal bereiken, heeft gemeend
zijn werkzaamheden aan de insteMing;, die
mede onder zijn rustige en energieke leiding
is geworden tot een der belangrijkste scha
kels in de Amsterdamsche finuncieele wereld,
aan jongere krachten te moeiten overgeven.
Men zal met leedwezen dit heengaan hebben
vernomen.
In zijn plaats zal mr. A r n. J. d'A i 11 y,
lid van den raad van beheer voor dagelijksche zaken van de Vereeniging voor
den Effectenhandel, als directeur aan de
algemeene vergadering van aandeelhou
ders voorgedragen worden.
Mr. Arn. J. d'Ailly wiens benoeming tot
directeur van de Kas>vereeniging als bovenver
meld zal worden voorgesteld, behoort tot een
oude Amsterdamsche familie, hetgeen zijn ge
boortestad, Franecker, waar zijn vader eenige
jaren geneesheer was, niet zou doen vermoeden.
Hij werd aldaar geboren 22 Juni 1902, stu
deerde aan de Amsterdamsche Universiteit en
was, na zijn doctoraal examen in de rechts
geleerdheid, korten tijd werkzaam ter griffie
van het Amsterdamsche Gerechtshof,
Ruim twee jaren was hij vervolgens verbon
den aan de Stoomvaartmaatschappij „Neder
land". In 1929 werd hij benoemd tot adjunct
secretaris van de Vereeniging voor den Effec
tenhandel, later tot secretaris en in 1938, bij
de bestuursreorganisatie dezer Vereeniging, tot
lid van den Raad van Beheer voor Dagelijksche zaken.
Na ruim tien jarige werkzaamheid voor den
Effectenhandel wordt thans zijn benoeming tot
directeur van Kasvereeniging voorgesteld.

WEEROVERZICHT

13 J a n. 7 u. 20. De koude rug van hoogen druk,
die zich van den Balkan over Duitschland en ar 3
land en vermoedelijk ook Schotland uitstrekt, is
in beteekenis afgenomen. De aslijn ligt over ons
land, zoodat windstilte en zwakke wind uit het
Oosten elkaar in onze omgeving afwisselen. Een
storing in Denemarken levert evenwel gevaar op
voor het omgaan van den wind in de noordelijke
provincies. Op den duur zal de toevoer van koude
uit het Oosten afnemen, mede tengevolge van de
te verwachten zwakke luchtbeweging. Ten zuiden
van ons handhaaft zioh echter de lage druk en
de barometerdalingen op hot Iberische Schier
eiland wijzen zelfs op eenige versterking, zoodat
de kans niet uitgesloten is, dat de oostenwind in
het Zuiden van ons and anblijtt, zij het dan zwak.
Achter de naar het Oosten trekkende Pcoldeipressie treedt op Groenland een krachtige drukstljging op. De meeste neerslag werd in Spanje
waargenomen. De barometer vertoont bij ons op
den voormiddag weinig verandering.
Hoogste temperatuur; 9 gr. C. = 48 gr. te
Oporto. Laagste temperatuur; —25 gr. c. —
—13 gr. F. te Serajewo (Yoegosiavië).
Riga: W.N.W., matig, 1 gr., stees matige mot
regen. Kopenhagen: W.N.W., zwak, 2e gr., betro' ken. Debreczen: Z.W., zwak. —12 gr., betrokkf n
met lichtennevel. Genua; Noord, krachtig. 2 g'.,
onbewolkt. Lissabon: N.-O., krachtig 6 gr, lichtbewolkt

Op de Algemeene Vergadering van Obli
gatiehouders te houden op 29 Januari zullen
de volgende voorstellen der E. E. Zusters
Franciscanessen in behandeling komen:
I. a. Verlaging van de rente der obligatieleening op 3 % per jaar voor de periode van 1
December 1938 tot 30 November 1941;
b. Ontheffing van het bepaalde in artikel 4
alinea 7 der trustakte (goudclausule), doch
uitsluitend ten aanzien van de rentebetalingen
tot 1 December 1941.
II. Voor het geval het sub a en b omschre
ven voorstel van de debitrice niet wordt aan
genomen, behandeling van het voorstel van
den Trustee:
a. De rentevoet voor de periode van 1 De
cember 1938 tot 30 November 1941 op jaar
lijks 3h % te verlagen, waarbij de Trustee
het recht krijgt regelmatig een accountant
contröle te doen oefenen.
b. Ontheffing van het bepaalde in artikel 4
alinea 7 der trustakte (goudclausule), uit
sluitend t.a.v. rentebetalingen tot 30 Nov.
1941.
III. Behandeling van de volgende voorstellen
van den Trustee:
De vergadering van obligatiehouders mach
tigt den Trustee, om, wanneer hij zulks in het
belang van obligatiehouders acht:
a. de debitrice toe te staan onroerende of
andere goederen, welke voor de nakoming der
leeningsverplichtingen verbonden zijn, aan der
den te verhuren;
b. indien tengevolge van overheidsmaatrege
len goederen worden verkocht of onteigend, in
afwijking van het bepaalde in artt. 4 en 5 der
trustakte, de debitrice toe te staan met de
opbrengst obligatiën van de leening in te koopen op voorwaarde, dat voldoende zekerheid
wordt verstrekt, dat aan deze stukken op
geenerlei wijze meer rechten ontleend kunnen
worden en in het algemeen op die voorwaar
den, welke de Trustee alsdan in het belang
van obligatiehouders noodig zal achten, bij het
stellen van welke voorwaarden de Trustee ge
rechtigd zal zijn af te wijken van het in art. 8
der trustakte bepaalde;
c. Wanneer een verkoop of onteigening
plaatsvindt, met den kooper of onteigenende
partij een regeling aan te gaan tot verminde
ring van de hypothecaire gebondenheid van
het onderpand met een bedrag, gelijk aan het
betaalde gedeelte van de koopsom of de scha
deloosstelling, welke machtiging inhoudt de
bevoegdheid van den Trustee om in een dergelijk geval de op het onderpand rustende
hypotheek geheel of gedeeltelijk te roreeren.

Toelichting.
In de toelichting van de debetrice op punt
I wordt medegedeeld dat de financieele toe
stand het niet mogelijk maakt zelfs een rente
van 4j % te betalen.
De Trustee deelt t.a.v. punt II mede een
onderzoek door account te hebben laten in
stellen naar den financieelen toestand van
de Duitsche Provincie der Franciscanessen en
die der voor de Nederlandsche leeningen aan
sprakelijke huizen. Op grond van dit rapport
dat bij de Trustee ter inzage ligt. is zij van
meening dat een rente van 3i % per jaar
het maximum is dat door de debetrice kan
worden opgebracht.
In de toelichting op punt III wordt medege
deeld dat de Trustee er de voorkeur aan geeft,
aan het verhuren boven het verkoopen der
geëxploiterde scholen, daar bij verhuur het
onderpand voor de obligatiehouders op de een
voudigste wijze behouden blijft en bovendien
en bovendien een huurprijs als bijdrage voor
de rentebetaling verkieslijker is boven een
koopsom, die bij de huidige deviezenregeling
slechtst met zeer groot verlies en risico voor
delging van de leenschuld kan worden aange
wend. Waar echter in Gelsenkirchen verhuur
niet mogelijk bleek, heeft de Trustee gezocht
naar een wijze om de debitrice in de gelegen
heid te stellen toch met de koopsom tot gedeeHeliike delging der leen'ngschuld te komen.
De eenige weg hiertoe is, dat de debitrice
wordt toegestaan met de uit dezen verkoop
vrijkomende gelden in Duitschland obligatiën
van deze leening in te koopen. Mocht hiervoor
een toestemming van de Duitsche autoriteiten
worden verkregen, dan zal, teneinde de koop
som ter beschikking van de debitrice vrij te
kunnen maken, een regeling met den kooper
ten aanzien van de op het goed rustende hypo
theek moeten worden getroffen, op een der
wijzen als in het voorstel van den Trustee be
doeld.
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KOERS VAN DE REISMARK
Verlaagd tot ƒ 39.
Naar wij vernemen is met ingang van heden
de koers van de Reismark veriaagd van ƒ 43
tot ƒ 39, in verband met een nieuwe regeling
met de Reiohsbank.

Zuster Franciscanessen
Voorstellen tot verlaging
der rente tot 3 % en verval
ling van goudclausule tot
1 Dec. 1941.

Tem p.

Wind

BEURS TE BATAVIA
BATAVIA, 13 Jan.
13
Jan.
A. Rubber 198% pb
AniemNB 220 1
Bengkalis 73 1
Billiton-b.
Bodj. Dat. 120 1
DeliSpoor 79 b
E. M. N. 1. 15 b
Id. (100)
—"
H. V. A. 402 1
Jap. Lijn 115 1
Kol. Bank lt3Kg

An^ta'
12
Jan.

2004A
ülö ü
70 b
—

13
Jan.
K.Paketv. 1-2S 1
Kon. Olie i63^g'
Lindetev. 166 g
N.-I. Esc. 695<g
N.-I. Hbk. 109
N. I. S. ... 55 gi

120 1
;8Hb
15 b Id. (500)
Rott. Bel.
400 b Sch. Unie
'14 n Sem.Cher.
165 g Slmau ...

12
Jan.
185 1
263H g
165 b
70 g
uoJin
öö g

108 b 108 b
106 fl 1071-igl
17 g' I8X1

ROTTERDAM, 13 Jan. Katoen. (Not.. v. d.
Rott. Ver. voor den Katoenhandel.) (Rotterdam
Cotton Association.) Am. Middl. Universal 33 j c.,
gebaseerd op vracht- en molestrisico-premies van
9 Januari.
AMSTERDAM, 13 Jan. Aardappelen. De
prijzen waren heden onveranderd. Aanvoer
20.000 kg.
AMSTERDAM, 13 Jan, (N.V. Ned. Veiling van
Dand- en Tuinbouwproducten „Amsterdam", Cen
trale Markthallen.) Fruit: Appelen: Goudreinetten 10—19, Sterappelen 8—12, Bellefleur 7—11,
Gron. kroon 6—12, Zoete Armgard 6—8, Zoete
Campagne 5—6, Present van Engeland 14—20 per
100 kg. Peren: Brederode 7—8, Winterjannen 6—
8, Druiven 30—36 per 100 kg,
Groenten:
Andijvie 6—10, Knolselderij I
3—4, idem II 1.50—2 per 100 stuks. Waschpeen
7—10, Spruiten 10—25, Roode kool 4—6, Gele kool
2.50—3, Groene kool 2—3.50, Boerenkool 5—8, uien
1—3, Holl. lof 16—22, Prei 30—42 per 100 kg.
Peterselie 15—17, Selderij 12—17 per 100 stuks.
B l o e m e n (Veiling van 12 Jan.): Seringen:
Marie Legraye I 9—12, id. II 5—7, Stepman I 8—
12. Charles Dix 7—9, Spë-th 10—15 per 100 tak.
Tulpen: Copland 1—2.30, Rose Copland 1.40—2,
Pierson 1—1.30, Piquante 2.50—3, Moore 1—120,
Egalite 1—1.20 per 100 stuks. Diversen: Anjelieren
5—8, Hyacinthen 1—3 per 100 stuks. Fresia 15—
25. Snijgroen 10—20, Barbaris 10—18 per 100 bos.
BOSKOOP, 12 Jan. (Coöp. Ver. „De Boskoopsche
Veiling").
Rozen.
11Jan.
12Jan.
Better Times
;
130—160
135—152
Butterfly
100—140
83—135
Florer
80—145
70—150
Vierlanden
140—210
140—190
Chrysanten, tros
8—17
10—18
Tulpen
8—11
9—12
Mahonier
1 —13
8 14
Alles ct. per 10 stuks.
EDST (Bet.) 12 Jan (Fruitveiling V.V.O.B.)
Goudreinettem 10J—18. Bellefleur 8—10, Bramley's
seedling 5—8J, Boschappels 3è—4, Sterappels 8—H
Present of England 8—20, Jasappels 4?—63, Hanemans Bi—6}, Campagnezoet 5—6i, Gerrit Roelofs 34—4^, Zoeti Bellefleur 3—4, enkele Benderzoet 4J—5, Ijsbonten 6—7, St. Remie 61—74, Gieser Wildeman 53—12, Winteriannen 7—10J, Brederos 6—7, Bergimotten 3i—4J ct per kg."
BUENOS-AIRES.
& Co., Rotterdam).

(Telegram W. v. Steeden
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Granen
Tarwe
Mals
Haver
Lijnzaad

12

1-2

12

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
4 u . lCu.45 open
s]0t
Febr. 8.01
7.«8
8.01
8.01
Mrt
k.16
8.12
8.14
8 11
Jan. fi.5.1
6.50
6.60
H.l,0
Febr. 6.HL
6.60
6.H5
6.65
Febr. ?..15 f t . 15 f t . 15 f t . 15
Febr. 16.68
16.64 16.70
16.70
Mrt. 16. ,4
16.66 16 74 16.74

RCSARIO. Granei 12Jan. 12Jan. 11 Jan.
(Part. tel.)
slot
4 u.
slot
Tarwe
F e b r . 8.06
8.8.09
Mrt
8.'2L
8.15
8.22
Ma is
Jan.
(>.ft7
6.HO
H.81
6.60
^Febr. U.ÜU
6.HO
6.72
L i j n z a a d Febr. ]h.72
1H 65 16 68
Mrt 16.74
16.70 16.78

11 Jan.
4 u.
8.15
8.25
6.70
H 70
16.HO
16.75

AMSTERDAM OFFICIEEL
13 Jan 12 Jan
1 .i*7 '1.87%
7.41 7.40H
75.75.'20
Parijs
\ 20
4.2J
Brussel 31.50
31.54
N.-York
Londen
Berlijn

Zürich
Weenen
Kopenh.
Stockh.
Oslo

13 Jan 12 Jan
11.94 42.U2I
_

36! 15 36/22I
41 blU 14 67i
42.52J 12.60

SCHEEPSTIJDINGEN
STOOMVAARTLIJNEN
STOOMV. MAATSCH NKDbKI.AND.
CHRISTIAAN HUYGENS (thuisr.) 12/1 v.
Soerabaja.
JAVA—NEW VORS I.IJN.
POELAU ROEBIAH 11/1 te Boston.
SIANTAR 12/1 te Boston.
ROTTERDAMSOHE LLOYD.
KOTA INTEN (uitr.) 13/1 v. Suez.
KERTOSONO (uitr.) 13/1 v. Rotterdam.
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Meubelen direct van fabriek
Beter genre. Eik. Slaapk. ƒ 88.—, 98—, Dressoirs ƒ 24.—, 33.—, 44.—, Crap.stelL ƒ 74.—, 82.—, Bankstell. ƒ 112.'—, 137.—, Ligstoel m. kuss. ƒ 10.75,
11.25, Eng. Eetk. ƒ 173.—, 198.—, Mah. ƒ 212.—. Vry entrée, volle garantie.
Tot half-Januarl geven w(J 10 % extra korting op alle bestaande prezen.
MEUBELHUIS ODEON, SINGEL 460 b/h Koningsplein, Amsterdam.

ANTIEKE MEUBELEN

gr. voorr. DE SPIIINX, Bloem
gracht 41-57-81. Telefoon 35382.
Aangeb. KONINGIN NE-SCHAATSEN + Schoenen, damesmaat 39.
Ook afzonderlijk. Olympiapi. 84 III.
Fraaie
BONTMANTEL
(zwart),
maat 46, te koop aangeboden. Te be
vragen Prins,, Uithoornstraat 2a, na
7J uur 's avonds.

V

ÉÉN ADRES

8 cent per woord

5 cent per woord

Steeds wordt een minimum aantal
van 10 woorden in rekening gebracht
De Treffers, waarvan de tekst achter elkaar wordt
gezet, worden berekend tegen den prijs van
8 cent per woord; betrekkingzoekenden bptalen
5 cent per woord. In den tekst kan op verzoek een
vijfde gedeelte van het aantal woorden zonder
verhooging vet worden gezet.
Treffers kunnen worden opgegeven aan de
bureaux van ons blad, aan de 30 agentschappen in
Amsterdam, aan de 300 Bijkantoren en Agent
schappen in het geheele land en aan alle Advertentie-bureaux, Boekhandelaren en Kiosken. Zeer
eenvoudig dus!!!
O P M E R K I N G E N
1.

De Treffers, waarop de brieven aan de bureaux van ons blad
moeten worden gezonden, krijgen alleen de vermelding T. 00000,
Hbi. Deze vermelding wordt als één woord berekend. Op duide
lijke wijze vestigen wij er steeds de aandacht van onze lezers op,
dat de brieven op Treffers met een dergelijke vermelding bij ons
blad worden verwacht onder het opgegeven nummer.

2.

Woord-afkortingen worden tegen woordprljs berekend. Echter
zullen de gebruikelijke aanduidingen, die een zeker burgerrecht
hebben
verkregen,
zooals
„v.g.g.v.",
„b.b.h.h.",
„2—4",
„Tel. 00000", „v.d.e.n.", voor één woord worden gerekend.

3.

Het Algemeen Handelsblad behoudt zich het recht voor, in voor
komende gevallen woorden af te korten, wanneer de duidelijkheid
er niet onder lijdt.

4.

Opname in het avondblad van denzelfden dag kan alleen dan
worden gegarandeerd, wanneer de opgave uiterlijk 11 uur '«och
tends in ons bezit is. ('s Zaterdags 10.15 uur).

5.

Treffers, die op speciale wijze gezet moeten worden, b.v. met een
grooten vetten kopregel en/of woorden op één regel apart, kunnen
wel worden opgenomen, maar de ruimte, die door deze speciale
zetwijze wordt verbruikt, wordt berekend naar het tarief van
ƒ 0.50 per Treffer-regel.
(Bedrijfstreffers ƒ 0.50 per regel
alleen ter grootte van 3 en 4 regels). Treffers kunnen slecht*
worden geplaatst over één kolom.

6.

Abonnés van het Algemeen Handelsblad kunnen éénmaal per Jaar
een Treffer (geen Handelsadvertentie)
plaatsen voor den
halven prijs. Dit geldt ook voor de minimumprijzen.

7.

WIJ behouden ons het recht voor nummerbrleven, waaruit naar
ons oordeel blijkt, dat ze niet in bona-fide verband staan met den
Inhoud der betreffende advertentie, niet door te «turen.

is er in geheel het land, waar U
altyd, maar zeker N t in de

Balans Opruiming

Antieke HANGKLOK, klein model,
te koop aangeboden. T 806, Hbld.

MUZIEKINSTRUMENTEN
RADIO'S ENZ.
SOLO-VIOOL van ƒ 200.- voor ƒ 75.T 849, H.blad.

AUTO'J.,
MOTOREN ENZ.

BETREKKINGEN GEVRAAGD

DIVERSEN

Indien een Treffer de vermelding T
., Hbld bevat, zende men de
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.

Indien een Treffer de vermelding 1
Hbld bevat, zende men de
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad

Gediplomeerd ACCOUNTANT, Boek
houdingen inclusief Belastingzaken,
van af ƒ 5.— per maand. T 154, Hbl.
Wie is — tegen behoorl. vergoeding
— bereid, prima VAKMAN, gedipl.
en voorzien van goede ref., aan te
bevelen voor inrichten, bijhouden
en/of afsluiten van boeken. T 703,
Hbld.
Voor mijn Juffrouw, die tot groote
tevredenheid 4 jaar bij me gewerkt
heeft, zoek ik plaatsing als JUF
FROUW in de HUISH. of bij kin
deren, v.g.g.v. Extern. T 829, H.blad.

HONGARIJE.

JONGEMAN, 27 jaar, P.G., diploma
het voordeeligste MEUBELEN en
O. H. S., zag zich gaarne uitgezon
PERZISCHE TAPIJTEN
koopt!
den. T 627, Hbld.
Enorme voorr. ENG. en GOTH.
Verstelbare Armsteunen ƒ 3.75.
EETK., LUXUEUZE RIET- en De Goede, Ceintuurbaan 53. A'dam.
Beschaafde WEDUWE, 42 jaar,
CHESTERFIELD salons.
Eenige
Verzendhuis van Auto-Artikelen.
P.G., zou gaarne haar vrijen tijd
buitengew. mooie slaapk., edele hout
productief maken, huishouding of
eenvoudige boekhouding. T 833, H.
soorten,
bureaux,
boekenkasten,
fauteuils, lampen, kronen, dressoirs
en kleinmeubelen! Nog slechts zéér
HUISDIEREN
korten tyd!

VERPLEEGSTER b.z.a. voor vervangbeurten
bij partic., genegen
huish. bezigh. te verr. T 765, H.blad.

AMERIKA ANSCHE IMPORT.
Ons eigen kantoor te New York
biedt gelegenheid aan firma's, die
Alleenst. Dame, m.1., wegens sterf Amerikaansche goederen of produc
geval vrij, zou gaarne in eenv. besch. ten wenschen te betrekken, hun be
milieu HUISH. WAARNEMEN, ook langen te behartigen en als Inkoops
bij alleenw. Heer. T 814, H.blad.
agent op commissiebasis op te tre
den. Correspondentie Holl.-Eng. A.
Door tijdsomst. genoódz., zoek voor S. DE ROOD, 109 Heerengraeht,
mijn DUITSCH MEISJE, zelfst. Amsterdam.
kun. koken en werken, goede kracht,
per 1 Maart of eerder betr. in klein
INGEVOERD
beschaafd gezin. T 763, H.blad.
VERTEGENWOORDIGER
in de parfumerie en fijne staalwarenNette WERKSTER, 31 j., voor branche, wenscht nog eenige ver
kantoor of winkel na 6 uur. Br. let tegenwoordigingen. T 810, H.blad.
ter S. E., Max R. Nunes, A'dam.
Gedipl. Sportmasseuse.
Na 3 uur, v. Eeghenlaan 22. Tel. 92575

BESCH. JUFFROUW b.z.a. voor
stop-, verstel- en veranderwerk.
i 10—7 uur, ƒ 2.-; z. g. ref. T 766,
H.blad.

Instituut met jarenl. ervaring. G. van
Beeren, P C. Hooftstr. 37, Tel. 22440.

Het Heerenhuis,

s

Indien een l'rrtfer de vermelding T
Hbld. bevat, zendt men de
niervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.
HUIS MET BEL ETAGE. 1 Mei of
eerder. Zuid. Br. met uitv. inl. en
prijs T 761, H.blad.
Gem. BEN.HUIS of le ETAGE gez.
door Echtpaar m. 2 k. Zitkamer, 2
slaapkamers, keuken, z. pension.
Centrum of Zuid. Br. met prjjsopg.
T 822, H.blad.

Gevraagd ongem. KAM. m. kookgel.
ƒ 3.- per week. «T 768, H.blad.
Echtpaar in A'dam z. k., lib. Isr.,
zoekt gedeelte HÜIS, 2 kamers en
keuken, aan tram drukke stand.
Br. onder no. 14 aan E. Broekhuis
& Zonen, Adv. Bur., Hengelo • (O.).

Studente vraagt ZIT-SLAAPKAOngem. moderne KLEINE FLAT,
3 kamers, badk., keuken, met centr. MEK of KAMER en KABINET.
Centrum.
Liefst met kookgelegen
verw., per 15/5 of 15/6. Bij voorkeur
oud-Zuid of Centrum. T 826, H.blad. heid. T 847, Hbld.
GROOT BENEDENHUIS
Oudere dame, gezond, licht dieet,
met minstens 5 kamers, badkamer, vraagt 2 GESTOFF. Kamers, (lietst
kelder of groote bergruimte en suite) met pension (geen beroeps
flinken tuin op het Zuiden te huur pens.) in klein rustig gezin. W. en
gevraagd tegen 1 April. Uitv. br. k. w., telef., bad, centr. verw. T805,
Hbld.
met prijsopgave T 816, H.blad.

GEZICHTSHAREN?

Gedipl. VERPL. geeft div baden,
waschbeurten, massage. Noorder
Amstellaan 8. Telefoon 95729.

CLUBFAUTEUILS opnieuw Dekleeden. Alle reparaties J
KON1G,
Kerkstraat 121. Telef 33590, A'dam.
WINTERSPORT. Deelgenooten ge
vraagd voor reis 3—18 Februari
Grindelwald, ƒ 165.—. Brieven H.
Verelzen, Tony Offermansweg 3,
Laren (N.-H.).

~ H U W E L IJ K.

HEER, Holl., 49 jaar, lib. Isr., ver
mogend, van goede familie, zoekt
kennismaking vermogende dame.
Brieven met juisten naam worden
geretourneerd. T 704, Hbld.
HUWELIJK. Heer met goede vaste
positie, plus overigens inkomen, z.
k. m. Dame, gefortuneerd, gelijk in
komen uit verm., P.G., leeft. 30—40
j., geen wed., gesch. vr. of tusschenpers. Foto retour, geh. verz.
T 700, Hbld.

HUWELIJK. Heer, P.G., met goede
positie en eenig kapitaal, zoekt
kennismaking met eenv. Dame of
afdoende verwijderd f 1 p b. Na Wed. met opgewekt en zacht karak
afspr. tel. 25958. Bronckhorststr. 34. ter. Leeft, ongeveer 40 j. en even
eens niet onbemiddeld. T 824, H.bL

OVERTOLLIG

Pracht CHOW-CHOWS (rood), 3
Heerengracht 467 b. Koningsplein. mnd. Bi 1iijke prijs. Kasteleijn, KagerZONDAG van 1-5, v.a. Maandag 9-6. straat 10, Leiden.

TE HUUR GEVRAAGD

VERMOEID? - STIJF?

Nette WERKSTER voor alle dagen
tot 1 uur. Br. letter S. D., Max R.
Nunes, A'dam.

PRIMA COSTUMIÉRE
maakt chique kleeding. Matige prij
zen. Zocherstraat 21 bel-étage.

'T IS HAAST NIET
TE GELOOVEN
maar toch is het waar, dat men voor
het luttele bedrag van tachtig cent
reeds zyn wenschen aan duizenden
en nog eens duizenden kenbaar kan
maken; en wel door middel van een

T R E F F E R
Treffers kunnen ook telefonisch
worden opgegeven aan nummer 30404
Amsterdam.

HAAR

HEEFT U BONT?
To Rhama, Psychometrist en HandModiste maakt modernste HOEDJE. ltfnk. Ook a. huis te ontb. Cons. ƒ 1.50
NASSAUKADE 308.
Tel. 24153. Vechtstr. 158. Ook Zond.

DAME GEVRAAGD
door SPAAR- EN KAP. BELEGGINGS-MIJ. (Rijks-toezicht). Zeer ge
schikte werkkring als NEVEN-POSITIE. Na gebleken geschiktheid ƒ 100.
sal. p. mnd., Reis-verg. en prov. Br. met uitv. inl. onder No. 2016, Hbld.
VOOR DIRECT TE HUUR GEVRAAGD

Ca. 250 tot 400 M2. FABRIEKSRUIMTE
of alleenstaande werkplaats met betonnen vloer, water, licht enz. Brieven
onder No. 2062 aan de Administratie Algemeen Handelsblad, Amsterdam.

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK

TE HUUR AANGEBODEN

zoekt

Indien een Treffer de vermelding 1'
., Hbld. bevat, tencle men de
hiervoor bestemde brieven aan het bureai van het blad.

voor één harer relaties

GROOTE INDUSTRIEELE ONDERNEMING

WINKELHUIS

IN HET CENTRUM DES LANDS

HOOFDWEG hoek DAVISSTRAAT 59,

TWEE SECRETARESSEN

Te huur: VrU dubbel BOVEN UITSTEKEND GEMEUBILEERD
HUIS, 7 kam., keuken, badk., SuriH E E R E N H U I S
nameplein 9 b., ƒ 70 p. m. Bez. elk.
omtrek KONINGINNEWEG.
werkd. 2—4.
Vele vertrekken. Alle comfort. Br.
B.Z.
108, Ricardo's Adv. Bur., A'dam.
AMSTERD. COÖP. WONINGVER.
„SAMENWERKING" G.A.
Voor direct of per 1 Maart te
Vri| bovenhuis, Ger. Terborgstr. 15.
ƒ 633.—• p.j. 2e étage, Bronckhorst- huur BENEDENHUIS, Roompot
straat
10; bev. 4 kamers, badkamer.
straat 31, ƒ 477.— per jaar. Bez.
Huurprys ƒ 45.—. Telefoon 94362.
Dinsd. en Donderd. 2—4.

voor spoedige indiensttreding. Leeftijd niet hooger dan
22 jaar. Vereischt: EE. H.B.S. 5 j. c. (A of B) of ge
lijkstaande opleiding. Gewenscht: bekendheid met
typen en administratie.
Brieven met uitvoerige inlichtingen moeten m'at de
hand geschreven zijn en vergezeld gaan van twee
nieuwe scherpe foto's (van voren en op zij) welke niet
kunnen worden teruggezonden. Sollicitaties vóór 17
Januari a s naar Utrecht, Wittevrouwenkad'e 6, met
vermelding op het couvert No. 109.

bijzondere gelegenheid, daar in dit winkelhuis 17 jaar een manufacturen
zaak was gevestigd. Brieven onder No. 2082, aan de Admin. Handelsblad.

Indien een Treffer de vermelding T . . , Hbld. bevat, zende men de
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.

BOEKHANDEL.
Voor intelligent en werklustig
Ter opleiding ger. net ontw. .TongJONGMENS bestaat gelegenheid tot
plaatsing op druk handelskantoor, mensch. Br. m. voll. inl. No. 46, Mu
voor administratief- en typwerk. seum Boekhandel, v. Baerlestr. 25.
Uitv. soll. onder opg. genoten onder
wijs ; datum v. indiensttr.; godsd. en Mevr. Jongejan, Willemsparkweg
103 (gezin 2 pers.) vraagt per 1 Febr.
verlangd sal. T 762, H.blad.
v.d.e.n. een DIENSTBODE. Goed
kunnende werken en koken.
TE HUUR op le KLAS STAND
tndieo een I'refter de vermelding i'
Hbld. bevat, zende men **"
ADVERTENTIE-BUREAU.
Gevraagd in klein gezin FLINK
HEERENGRACHT 433 bij KONINGSPLEIN
hiervoor bestemde brieven aan bet bureau van het blad.
Voor direct gevr. aankomende han MEISJE,
v. d. en n. Hulp van werk
dige TYPISTE. Eenige bekendh. met ster.
vrij. ƒ 35.— p. m. Aanmel
administr. werkzaamheden in ge den: Veel
IN
HET
KAPITALE
DUBBEL
BREEDE
PAND
Joh.
Verhulststraat 22 hs.
GASRADIATOREN gevr., groot en
noemde branche zeer gewenscht.
klein, model Hekkema, Alb. CuypSalaris in overleg. T 837, H.blad.
Gevraagd flink 2e MEISJE, als
straat 18 hs.
zoodanig werkzaam geweest, loon
ƒ
35.—. Brieven A., Boekh. Mulder,
le
ETAGE
met
SCHITTEREND
Ingerichte
Directieen
Spreekkamer.
HUISDIEREN
Ouders - Voogden.
Corn. Schuytstraat 14.
2e ETAGE in te richten in overleg met huurder.
vraagt
>
Voor uitbreiding muziek-instrumentVoorzien van CENTRALE VERWARMING etc. etc.
handel te Amsterdam, met prima Flink DIENSTMEISJE gevr. Goed
GEVRAAGD
bankreferenties, wordt gezocht BE kunnende koken en werken. Hulp
Jonge bruine of zwarte
Zeer geschikt voor een groote instelling.
SCHAAFD JONGMENSCH of JON aanwezig. Aanm. Maandagavond
DACKEL.
GEDAME,
bereid tot kleine kapi tusschen 7—9, Euterpestraat 112 II.
Bevragen
Makelaar
EVERT
VAN
POELWYCK,
Brieven onder T 845, Hbld.
taal-deelname. Bijzonder geschikt
GOEDE VLEUGEL te koop ge
Jan van Beekstraat 7, Tel. 26366 (na 6 uur 28536).
Gevr. NET MEISJE v.d.e.n. in
voor Amateur-Musicus, echter niet
vraagd. Br. prijs en merk T 767, Hbl.
noodzakelijk. Spoed gewenscht. Uit klein gezin, P.G. R. Vinkeleskade
eenigszins met het vak bekend, als
voerige brieven T 842, H.blad.
45 bel-ètage.
ZIT-SLAAPKAMER m. of z. pen
FLATS met CENTR. VERW.
assistent voor de boekhouding. Diplo
sion, ritueel gezin. Alle comfort, om
Speciaal adres.
Inl. Mak. SNOECK, Telefoon 94707. trek Beethovenstraat, boven-flat.
Tel. 97421.
ma H.B.S. of Handelsschool, diploma
Aangeboden modern gem. KAMERS
en suite, belétage* met gebruik van
boekhouden en kennis der moderne
bad en telefoon met of zonder pen
Rustige ZIT-SLAAPK. bel-étage,
sion, Amsterdam Zuid. T 802, HbJd. centr. verw., prima pension, v. BreeIndien een l reftec dt' vermelding T
Hbld bevat, zende men de
straat 146.
talen vereischt. - Brieven met volledige
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.
Dame, mooi huis omgeving Apollolaan bew., is genegen PARTERRE- Groote PARTERRE-ZIT-SLAAPK.
inlichtingen en opgave van verlangd
Hbld. bevat, zende men de
ZIT-SL AAPKAMER
of
-SUITE, voor 1 of 2 personen. Met pension. Indien een Tref ter de vermelding T
DE LAATSTE KANS.
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.
Het wordt moeilyk om een gedeelte van Uw geld in vaste goederen om te gem. of gestoff., af te staan aan Centr. verw. Alle comfort. Drieënsalaris onder no. 2096 Adm. Hbld.
h.b.b.h.h.; centr. verw. enz. huizen, Stadhouderskade 134 hs.
zetten, welke een flinke rente geven en solide gebouwd zijn. De laatste dame
minimumprys ƒ 40 p. m. T 817, H.bl.
kans daartoe wordt u nu geboden. Nog een blokje pracht Heerenh. op
eigen grond te Haarlem, bev. 6 kam., badcel met geyser, zolder, voor- en
LES gevraagd. Brie
Groote keurig gemeubileerde ZIT SPAANSCHE
INST. DE VRIES
achtertuin, vaste waschtafels, geschilderde plafonds enz. En dit voor
Te huur aangeboden
KAMER en SLAAPKAMER met ven met prijsopgave T 760, H.blad. Sarphatistraat 167. Telefoon 53835.
slechts ƒ 5100 per stuk. Als belegging 13 % rente. Op verzoek worden mooie gestoffeerde SUITE
met badkamer,
centrale
verwarming,
Opl. voor Toelatingsex. AL T. S.
teekeningen toegestuurd. Geheel nieuw. Zeldzaam aanbod Brieven onder kleinere 3e KAMER, prachtig ruim stroomend warm en koud water, per
Voor talen BERLITZ
uitzicht tot Amstelveen, alle modern 1 Februari voor Heer z. b.b.h.h.
De KONINKL. NEDERL. HOOGOVENS EN
No. 1968 aan de Administratie Algemeen Handelsblad, Amsterdam.
comfort, lift. Tel. 90577. Stadion Weteringschans t/o Rijksmuseum.
TIJDELIJKE KORTING.
Leerlingen H.B.S. en Gymnasium
kade 43 III.
Brieven M 43, Advertentie-Bureau, Vraagt inlichtingen:
kunnen tegen geringe vergoeding STAALFABRIEKEN N.V. te IJMUIDEN VRAAGT
Solide geldbelegging.
Rokin 24.
WETERINGSCHANS 68.
hun huiswerk maken o.l.v. LEERA
Eenige goede PERCEELEN te koop.
REN.
T 820, H.blad.
Inl. Mak. I. A. Nunes Cardozo, N. Familie Hotel Pension
Een prachtig blok woningen van Amstellaan 178, Tel. 92988.
AUTORIJLES ƒ 1.—. H. REMME.
Twee
groote
KAMERS,
vrije
keuken
8 huizen, zeer modern gebouwd.
en douche, ƒ 35.— p. m. Tel. 29071. Dipl. K.N.A.C. Nieuwe Chevrolet,
met diploma Delft of gelijkwaardig diploma, als bedrijfsassistent bij hare
FR A NSCH
v. T. v. Serooskerkenweg 11 Tel. 955U5
Koopprüs
ƒ 33.600,—
afd. transportwezen. Eigenhandig geschreven sollicitaties onder bijvoe
TE
KOOP
GEBODEN
E.
CUB1ZOLLE
(Franschman)
WANNINGSTR.
bij
Concertgebouw.
Hypotheek aanwezig ... „ 22.400,—
ging van een pasfoto, vóór 23 Januari a.s. in te zenden aan de Personeelklein, prima onderhouden
Leeraar M.O., Beëed. Vert.
Tel. 20464 heeft APPARTEMENTEN ZIT-SLAAPK., stroomend water, ONDERWIJS IN ALLE VAKKEN.
Afdeeling.
Opl. v. Merc., L.O., M.O. A.,
bad, telefoon, centr. verw., met pen
H E E R E N H U I S
Het N.O.G. heeft bekwame leer
vrij. Logies en ontbijt ƒ 2.50.
Eigen kapitaal
ƒ 11.200,—
Letterk.,
Convers.,
Vert.
met tuin. Centrale verwarming, Sterk gereduceerde pensionprijzen. sion ƒ 65.— Keizersgr. 602.
krachten voor U..Billijke condities. Van Baerlestraat 93 — Telef. 22493.
VOOR DIRECT
Inlichtingen J. H. VAN WAVEREN,
ƒ 2.730,— warm water enz.
Huuropbrengst
Groenmarktkade 7, Telefoon 35603.
„ 1.492,—
RAPHAËLPLEIN 21. Pension van af ƒ 3.50 per dag
Lasten
Gratis adviezen over kamers en
EEN SLECHT RAPPORT?
Koopprijs ƒ 14.500.— Erfpachtscanon
pensions bij K.P.C. Kamer en Pen
VALERIUSPLEIN
sion-Centrale, Stadhouderskade 76, Autorijschool Hesseling—Holzhans. Laat Uw kind bywerken door
Netto opbrengst
ƒ 1,238,— ƒ 310.— per jaar. Te bezichtigen op
ervaren Onderwijzeres, ook her- met ƒ 20.000 in Internationale zaak. Prima standing, op de hoogte van
aanvrage Telefoon 22183.
h. F. Bolstr. Tel. 92951. Open 9—20 u.
KAMER
m.o.z.
pension.
Alleen
in
Cursus ƒ 15.—. Hoofdweg 405.
hetgeen 11 % van eigen kapitaal is.
halingsonderwys aan ouderen. T 823,
wonend. Centr. verw. Telefoon 90839.
moderne talen, zelfstandig kunnende optreden. Leeftijd 30—35 Jaar. Brie
Tel. 80905; Amstellaan 39, Tel. 92545. H.blad.
BONTJEKKER TE KOOP.
Alle gewenschte inlichtingen wor
ven onder No. P. 7384, Advertentie Bureau ALTA, Utrecht.
Heerenjekker,
uit
Engelsche
stof
Bij
Ing.-Wed.
te
Bussum
best.
geden U gaarne verstrekt, zonder
Behanger noodig?
met opossumkraag en opossumvoe legenh. INW. 1 of 2 dames of scho
Voor Beroep, Privé, Den Dienst
eenige verplichting uwerzijds.
ENGLISH PRIVÉ ƒ 0.75
Neem auto-rijles ƒ 1.—.
ring. Prijs ƒ 30.-. Te bevragen tele lieren, voll. pens., huis. verkeer, Vakk. behangen. Zeil en Matting
Br. No. 2036, Adm. Hbld.
Bowden, Nieuwendyk 36, Tel. 46097.
Hectorstraat 18, Telefoon 92571.
foon 82566.
centr. verw., nabij station. T 815, H. Keizer. F. Scholt.str. 15 h., VV„ t. 83356

TEXTIELFABRIEK IN TWENTE

MODERNE KANTOORLOKALEN

MUZIEKINSTRUMENTEN
RADIO'S ENZ.

FLINKEN JONGEMAN

TE KOOP AANGEBODEN

LESSEN

Safe belegging.

RIJNDERS

een jong Werktuigkundig Ingenieur

MEDEWERKER GEZOCHT
Voor ijverig jong Tandarts
bestaat gelegenheid tot opname in groote praktijk.

Brieven onder No. 2070 aan de Administratie Handelsblad, Amsterdam.

HENKIE

Met Kapitaal zoek ik als WERKEND VENNOOT

deelname in Metaalw.fabriek

met gr. productie v. massa-artikel. Br. No. 2000, Adm. Alg. Handelsblad.

KAPITAAL-DEELNAME
GEVRAAGD in jonge onderneming, welke oud, bekend merk (verb.art.)
met succes in Ned. importeert en door de huidige vooruitbetalingen bij
import benevens grootere voorraad-vorming (in verband met prys-stvjgingen) te weinig bedrijfskapitaal heeft. Deelname kan bestaan als stille
vennoot of ook — door omzetting in N.V. — als Comm. Indien reflectant
goed zakenman is, kan hij event. als mede-vennoot, resp. mede-Dir. op
treden. Br. met voll. inl. en beschikb. kap. onder No. 1996, Adm. Hbld.
GEVRAAGD op GROOT ACCOUNTAN'TSKANTÖOR

EENIGE ASSISTENTEN.
Brieven met uitvoerige inlichtingen
onder No. 2010, Adm. Handelsblad.

AANKOMEND BEDIENDE (vr.)

TE KOOP
rendabel, foto-chemisch
gepatenteerd procédé

voor vervaardiging van imitatie
gevraagd, 18-19 jaar, goed kunnende fineer en triplex. Brieven Zanotti,
typen. Soll. alléén schriftelijk aan Via Morigi 4, Milaan, Italië.
NIC. DRUKKER, Rokin 69, A'dam.
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Resultaten van Nederlandsche
bedrijven in 1939
Over het algemeen is het afgeloopen jaar blijkens de
mededeelingen van verschillende ondernemingen niet
ongunstig geweest, maar het is niet mogelijk omtrent
de toekomst ook maar iets te voorspellen.
KOERSPEIL EN BEDRIJFS
RESULTATEN LOOPEN
UITEEN

D

E eerste oorlogsmaanden brachten een
ware débacle in onzen buitenlandschen
handel; de Invoer bleef vrijwel op peil,
maar onze uitvoer was plotseling lamgeslagen.
Tegen het einde van het jaar trad er reeds
eenige verbetering in en wanneer de ontwik
keling van de laatste twee maanden aanhoudt,
dan mogen wij, ook gelet op de herinneringen
aan den Wereldoorlog in verschillend opzicht
niet ontevreden zijn. Onze verbindingen met
het buitenland blijven — voor het oogenblik
althans — gehandhaafd, zij het ook onder toe
nemende moeilijkheden en kosten. De risico's
zijn groot; het oponthoud, dat de Britsche con
trole onze zeevaart op den hals schuift, beteekent hetzelfde als een vermindering van
de tonnage van onze vloot met 10 % of meer,
wat dus ook al hoogere kosten beteekent. Intusschen, het is oorlog, en daarmede moeten
wij in allerlei opzicht rekening houden.
Ditzelfde geldt ook voor den toestand van
onze
binnenlandsche
industrie.
Verschillende industrieele ondernemingen heb
ben ter gelegenheid van de jaarwisseling reeds
een en ander medegedeeld, omtrent den gang
van zaken bij haar bedrijven in het afgeloopen
jaar. Dit is een goede gewoonte, welke naar
men hopen mag op steeds grooter schaal in
gang zal vinden. De geëmployeerden, de aan
deelhouders, zelfs de afnemers van de betrok
ken bedrijven kunnen meestal slechts uit een
zeer vormelijk, kort, en koel verslag, dat boven
dien doorgaans nog een half jaar na het einde
van het boekjaar verschijnt, iets omtrent den
gang van zaken vernemen dat „iets" kristal
liseert zich dan hoofdzakelijk in een zeer
nuchter geldbedrag en dividenduitkeering, als
dit laatste ten minste mogelijk is!
De jaarwisseling stemt gewoonlijk minder
zakelijk en in de verschillende redevoeringen
van de bedrijfsleiders, in interviews of mede
deelingen in anderen vorm, klinkt in vele ge
vallen een toon, die menschelijker, in ieder
geval aangenamer aandoet dan de dorre cijfers
van het jaarverslag.
Van een aantal ondernemingen liggen thans
die voorloopiige rapporten over 1939 voor ons.
Bij het doorlezen er van treft een vrij scherp
onderscheid tusschen de bedrijven, welke recht
streeks werken voor de binnenlandsche con
sumptie en die, welke tot de z.g. kapitaalgoederenindustrie behooren. Van de eerstge
noemde groep kunnen wij de N e d e r l a n d 
sche Gist- en S p i r i t u s f a b r i e k en
C a 1 v é-D elft noemen, tot zekere hoogte ook
Philips, hoewel dit laatste concern natuur
lijk zeer sterk beïnvloed wordt door zijn inter
nationale belangen.
De Nieuwjaarsrede van den President-direc
teur der Gistfabriek geeft al dadelijk
zeer duidelijk de typische moeilijkheden aan,
waarvoor ons bedrijfsleven gesteld is. H o o 
gere grondstoffenprijzen, die niet
door evenredige prijsverhooging der producten
konden worden gevolgd, b e l e m m e r i n 
gen in den export en nieuwe
belastingen.
De mededeelingen van de directie van
C a 1 v é-D elft gaan vrijwel in dezelfde rich
ting; verlies van export sedert het
uitbreken van den oorlog; m o e i l ij h e d e n
bij den aanvoer, zoodat de fabriek op
de extra voorraden heeft moeten teren en moei
lijkheden bij den aanvoer van grondstoffen,
welke vooral bij dit bedrijf zullen spreken,
omdat Engeland vooral op het doorlaten van
oliën en vetten zeer scherp toeziet.
Het Amsterdamsch Effectenblad weet aan
deze mededeelingen van Calvé, die naar men
zich herinnert haar Nederlandsche fabrieken
indertijd aan de Unilever heeft overgedaan, nog
toe te voegen, dat de algemeene gang van
zaken van*de Unilever in 1939 gunstiger
geweest is dan in het voorafgegane jaar, een
mededeeling, welke strookt met het optimis
me, waarvan de directie der Unilever in Sep
tember 1.1. in een interview met ons ook reeds
blijk gaf. Het spreekt van zelf, dat de hier
boven bedoelde bedrijven, die hoofdzakelijk
levensmiddelen produceeren voor mensch en
dier, wel steeds werk zullen hebben, indien zij
slechts grondstoffen kunnen krijgen, terwijl
hun een zekere winstmarge door de marktsitua
tie en anders wel door de regeering zal worden
toegestaan. Bemoeilijking van de grondstoffenvoorziening of rantsoeneering daarvan door de
Overheid beteekent evenwel, dat die bedrijven
op een kleiner percentage van hun capaciteit
moeten gaan werken, waardoor de rentabiliteit
gevaar zou kunnen loopen, ware het niet, dat
men in de vrij gunstige omstandigheden ver
keert, dat de winstmarge dan gemakkelijk iets
kan worden vergroot. Uit den wereldoorlog
herinneren wij ons, dat deze bedrijven toen zeer
goed geboerd hebben, maar op het oogenblik
zijn de omstandigheden geheel anders: O.W.
op een schaal als toen is uitgesloten, primo
omdat een uitvoer als in de eerste drie oorlogs
jaren thans niet mogelijk is, secundo, omdat de
regeering het maken van O.W. op de binnen
landsche markt met de krachtigste middelen
2
al tegengaan en tertio, omdat de belastingen
thans veel hooger zijn en speciaal op de extra
winsten een afzonderlijke O.W.-belasting zal
worden geheven. Intusschen, „bedreigd" kun
nen deze bedrijven niet worden genoemd!
Maakte de directie van Calvé-Delft melding
van een teren op de voorraden, ir. O 11 e n,
de president van P h i l i p s G l o e i l a m p e n 
fabrieken moest het tegendeel constateere
n: „De op dit oogenblik nog bevredigende
activiteit in onze fabrieken hangt voor een
deel samen met de vergrooting van de voor
raden, halffabrikaten en gereede producten in
het buitenland en speciaal overzee", maar hier
is het doel om die buitenlandsche markten zoo
v
eel mogelijk voor een zekeren tijd onafhan
kelijk te maken van den aanvoer uit ons land,
indien de verbindingen eens zouden worden
afgesneden. Ook hier dus ernstige zorgen, zij
het ook van anderen aard, maar de grond-

stoffenvoorziening, waarvoor Philips op ver
schillende deelen van de wereld is aangewezen,
brengt steeds groote hoeveelheden. Omtrent
den afzet van radioproducten zeide
de heer Otten verder niets. Voorspellingen hier
omtrent te doen is zeer zeker heel wat moei
lijker dan omtrent de afzetmogelijkheden van
voedingsmiddelen!
Wat wij hierboven vermeldden omtrent voe
dingsmiddelenbedrijven kan in het algemeen
ook worden gezegd van onze t e x t i e l o n 
dernemingen, die, naar bekend, de laatste
jaren, dank zij de contingenteeringspolitiek,
haar positie op de binnenlandsche markt krach
tig konden verbeteren.
Wat de kapitaalgoederenindus t r i e betreft zijn de voorloopige berichten
over het geheel gunstig te noemen. Ons land
kent op het oogenblik verschillende soorten van
bedrijven: basische bedrijven als k o l e n m i j 
n e n in L i m b u r g en de K o n i n k l i j k e
Hoogovens te IJmuiden — beide „assets"
welke wij in den vorigen oorlog misten — de
mijnen voor het grootste deel — en welke onder
de huidige omstandigheden voor ons land van
zeer groote beteekenis kunnen zijn. Het bedrijf
van de Hoogovens, waaromtrent in het half
October verschenen prospectus al eenige medeleelingen zijn gedaan, kan over 1939 bogen
op resultaten, welke over de eerste helft
van het boekjaar 1939/'40 bevredigend ge
noemd werden; de ontwikkeling in de eerste
oorlogsmaanden is stellig van dien aard, dat
deze kwalificatie voor de resultaten zal kun
nen worden gehandhaafd.

overzichten van de verschillende takken van
industrie wel te mogen zeggen, dat de alge
meene bedrijfstoestand hier te lande vrij gun
stig afsteekt tegenover dien in België- In de
eerste plaats heeft de m i j n i n d u s t r i e
reeds met ernstige arbeidsmoeilijkheden te
kampen gehad; de bankmoeilijkheden bij de
C a i s s e d e R e p o r t s en het C r é d i t
Anversois hebben een onaangenamen in
druk gemaakt. De financieele moeilijkheden
van de regeering zijn nog ernstiger dan die
te onzent, het w e r k l o o s h e i d s c i j f e r ,
dat zich te onzent vrij gunstig ontwikkelt, was
eind October 1939 nog ruim 17.000 grooter
dan het vorig jaar; het verkeer in de h a v e n
van Antwerpen is, wat het aantal sche
pen betreft, tot één vierde gedaald.

Lage waardeering der aandeelen gevolg der onzekere
omstandigheden.
Ook tegenover dit zusterland verkeert Ne
derland derhalve in een gunstige positie.
Helaas begrijpen velen maar al te weinig, dat
deze bevoorrechte positie zeer spoedig kan ver
anderen en dat het noodzakelijk blijft op alle
mogelijke gebeurtenissen, ook op economisch
gebied bedacht te zijn. Ten slotte dient niet
alleen onze militaire defensie paraat te zijn,
maar het bedrijfsleven, dat helaas toch al te
veel steunt op de regeering, dient zich zelf zoo
paraat mogelijk te houden.
Het zijn vooral die moeilijkheden en onzeker
heden, welke bij de waardeering van de aandeelen der Nederlandsche industrieelen ter
beurze een groote rol spelen. Wanneer men de
koersen ziet en men hoort dan de berichten
omternt de vrij gunstige resultaten over 1939,
welke een behoorlijke bedrijfswinst zullen laten,
den stand der onuitgevoerde orders enz., dan
ziet men, dat het koerspeil op grond van deze
gegevens laag genoemd zou kunnen worden.
De verklaring is evenwel gereedelijk te vinden
in de onzekere omstandigheden.

Trouwens hetzelfde verschijnsel kan men ook
waarnemen bij onze I n d i s c h e c u l t u u r 
waarden, die bovendien het groote voor
deel hebben voor de wereldmarkt te werken en
haar producten zeer gereedelijk zullen verkoopen tegen loonende prijzen, althans op het
oogenblik, maar waarvan de koersen gelet op
de even genoemde omstandigheden, zeer duide
Wat de machine- en scheepsbouwlijk de bijzondere risico's voor het oogenblik
industrie betreft, maken de verschillende weerspiegelen.
mededeelingen eveneens melding van een gun
Immers ook bij de Amerikaansche onder
stiger, zelfs stijgende bedrijvigheid — zoo o.a.
nemingen
kan men hetzelfde waarnemen: gun
Kromhoutmotorenfabriek en Ma
chinefabriek Reineveld — terwijl stige bedrijfstoestand, veel belovende winsten,
de Machinefabriek Stork met de maar ongeanimeerde aandeelenmarkten. In de
n e v e n b e d r i j v e n , d e „ W e r f C o n r a d " e n Ver. Staten gelden weer andere factoren:
„Stork H ij s c h" een zeer mooie opsom hoogere lasten voor het bedrijfsleven, hoogere
ming van de afleveringen over 1939 kon geven looneischen en binnenkort waarschijnlijk weer
en ook de financieele resultaten naar wij hoo- nieuwe belastingen van een regeering, die het
ren, zeer tevredenstellend moeten zijn, terwijl zakenleven nog steeds weinig welgezind is.
de nieuwe orders voor 1940 een loonend em
plooi beloven, mits de oorlogsomstandigheden
geen spaak in het wiel steken.
Hetzelfde kan worden gezegd omtrent
Werkspoor, welke fabriek, naar bekend,
vooral tegen het einde van het jaar zeer groote
orders heeft ontvangen van de Spoorwegen
voor de levering van wagons, terwijl de fabriek
te Amsterdam zeer ruim voorzien moet zijn
van orders voor machinebouw van Defensie,
waarvan de financieele resultaten gunstig
beloven te zijn.
H e e m a f ontving eveneens zeer belangrijke
orders van de Spoorwegen. De directie hoopt
een redelijke rentabiliteit van het bedrijf te
kunnen handhaven en is over de resultaten van
het afgeloopen boekjaar blijkbaar niet on
tevreden.

Invloed van overheids
opdrachten.
Men zal opmerken, dat bij verschillende van
de zoo even genoemde bedrijven de opdrachten
van den S t a a t of van s t a a t s b e d r i j v e n
een groote rol spelen. De ondernemingslust hier
te lande van particuliere zijde is zeer gering;
ook in ons land komen de voornaamste investeeringen van de zijde van de overheid en dit
is natuurlijk voor die bedrijven een zeer belang
rijk punt. Het is toch de vraag of de staat, die
voor steeds grooter defensie-uitgaven en aniere
oorlogscrisislasten komt te staan, met die investeeringen wel zal doorgaan. Verschillende
openbare werken, welke niet van vitaal belang
worden geacht, zullen wellicht blijven liggen
maar aan den anderen kant treden daarvoor
in de plaats dan weer orders van-Defensie, enz.
Wat de scheepsbouwn ij verheid
betreft, heeft de heer D. Goedkoop Dzn. in een
interview met ons blad een en ander over het
afgeloopen jaar medegedeeld: wat den nieuw
bouw betreft was dit niet onbevredigend, het
reparatiebedrijf — dat overigens voor de
Nederlandsche Scheepsbouw Mij. nooit van
zoo'n groot belang is geweest — is natuurlijk
sterk verminderd, maar de uitbreiding van de
werf, waartoe de N.S.M. reeds is overgegaan,
duidt er wel op, dat de directie op nog grooter
werk hoopt, maar wij vermoeden, dat zij daar
bij in de eerste plaats zal denken aan een mo
gelijke opdracht der regeering voor den bouw
van een der slagkruisers, waarvoor de plannen
nog steeds hangende zijn. De nieuwe orders zul
len voor een deel afhangen, ook al weer van de
plannen, welke de regeering heeft voor de
financiering van particuliere orders voor
nieuwbouw.

Economische samenwerking
met België stelt tot nu toe
te leur.
De heer Goedkoop wees hierbij op een zeer
belangrijk punt: in het begin van den oorlog
meenden velen, dat onze positie, wat de voor
ziening uit het buitenland met staal en ijzer
betreft, veel gunstiger zou zijn gedurende den
wereldoorlog, omdat België thans neutraal
was, maar voorshands is weinig daarvan geble
ken, want de Belgische ijzer- en staalindustrie
is volledig bezet met orders voor Britsche en
Fransche rekening, zoodat voor export naar
ons land zeer weinig ruimte overblijft.
Over het algemeen hoort men trouwens hier
te lande uitlatingen van teleurstellingen over
de g e r i n g e e c o n o m i s c h e s a m e >
werking tusschen Nederland en
België. Men had gehoopt, dat de gemeen
schappelijke gevaren, welke beide landen poli
tiek zoo dicht tot elkander heeft gebracht,
mede zou door werken op economisch gebied,
tot welke opvatting tevens verschillende officieele uitlatingen aanleiding gaven, maar tot
nu toe is in de praktijk nog niet veel daarvan
gebleken. Integendeel hoort men tal van klach
ten, dat onze export naar België op allerlei
wijzen belemmerd wordt en omgekeerd de in
voer uit België ook veel te wenschen laat.
Vergelijken wij evenwel den bedrijfstoestand
hier te lande met dien in België, dan gelooven
wij mede op grond van de boven opgesomde

Is het onder deze omstandigheden dan zoo
onverklaarbaar, dat Wallstreet, zoowel als
Amsterdam volkomen apathisch blijven? De
koersvariaties in de afgeloopen week waren
uiterst gering. De productenmarkten waren
vooral in de eerste helft der week vast; zulks
had evenwel op de aandeelenmarkt geen in
vloed, evenmin als de mooie productiecijfers
van de H.V.A. wat den suikeroogst betreft en
waarop de winst tegenover het vorig jaar,
toen deze 1.4 millioen bedroeg waarschijnlijk
verdubbeld zal zijn.
In de afgeloopen week valt van geen enkele
afdeeling een bijzondere koersbeweging te mel
den; de situatie wat de S u m a t r a t a b a k
betreft biedt stellig zeer speculatieve elemen
ten: wat zal de houding zijn van de Britsche
contróle tegenover de tabak, die thans onder
weg is en die hier te lande ter inschrijving zal
worden aangeboden aan den meest biedende
en waarop dus ook Duitschland zal kunnen
reflecteeren ? Hoe zal de inschrijving te Medan
van „Amerikaansche" verloopen, voor de Deli
Mij en de Senembah Mij ? Voor de maatschap
pijen hangt alles hiervan af, maar de aandeelenkoersen
toonen
nauwelijks
eenige
variatie.
Zooals elders.
Int.

Heineken's Bierbrouwerij
Winstsaldo ƒ 1 060 390 (v. j.
ƒ 933.705). Dividend-voorstel
8 % (v. j. 15 %) op aand.
1—2400, op overige aand.
6 % (v. j. —).
Na afschrijvingen van ƒ 1.060.390
(v. j. 933.705) bedroeg het winstsaldo
in
het
boekjaar 1938 en
1939
ƒ 1.483.779 (v. j. ƒ 1.535.968).
Voorgesteld wordt een dividend van
8 % ((v. j. 15 %) op de aandeelen
genummerd 1—2400 uit te keeren en
6 % (v. j. —) op de aandeelen 2401—
12000.
Het reservefonds neemt toe tot
ƒ 1.205.128 en de reserve diverse be
langen tot ƒ 2.612.285 (v. j. is
ƒ 1.000.000 aan deze reserve toege
voegd), op nieuwe rekening gaat
ƒ 57.318 (33.814) over.
De invloed van den oorlog op de bedrijfs
resultaten van het afgeloopen jaar is nog
gering, doch de toekomst is thans volkomen
onzeker.
Tot dusverre is het ons mogelijk geweest,
zoowel in het binnenland, als voor onzen
export en voor de verschillende bedrijven in
het buitenland, waarin wij betrokken zijn, de
zich voordoende moeilijkheden te overwinnen.
De grondstoffenvoorziening in Nederland,
mede tengevolge van de voorraden, die tijdig
zijn aangelegd, is niet ongunstig.
Uit den oogst van zomergerst was een be
langrijk gedeelte geschikt voor het brouwerijbedrijf.
Het was mogelijk onmiddellijk na het uit
breken van den oorlog te komen tot de stich
ting van een organisatie, genaamd Centraal
Brouwerij Kantoor, waaraan practisch alle
brouwerijen hebben deelgenomen, zoodat spoe
dig overleg van onze industrie met de regee
ring mogelijk was. Dit overleg heeft er toe
geleid, dat, wat brouwgerst betreft,
de naaste toekomst met eenige
gerustheid kan worden tegemoet gezien.
Ook voor andere grondstoffen zullen
zich
geen ernstige moeilijkheden voordoen,
zoolang er geen wijziging komt in den algemeenen toestand van ons land, en de importmogelijkheden niet nog meer worden belem
merd. In het algemeen blijft in ons land en
in Ned.-Indië voor ons bedrijf d e f l e s s c h e n voorziening een van de ernstigste vraag
stukken- Het i n t e r n a t i o n a l e g e l d 
verkeer leverde ons nog geen groote be
zwaren op.
Ware de oorlog niet uitgebroken, dan zou,
gezien de resultaten van het afgeloopen jaar,
een gematigd optimisme over den toestand van
ons bedrijf gerechtvaardigd zijn. De kleine
stijging van den omzet, waarvan wij in ons
vorige jaarverslag melding maakten, kon ge
handhaafd worden- De geringe vooruitgang
spreidde zich dit jaar meer gelijk over het geheele jaar uit; zij mag derhalve toegeschreven
worden aan een lichte verbetering van den
economischen toestand in Nederland.
Zeer tot ons leedwezen zijn de plannen, welke
door den vorigen minister van financiën waren
aangekondigd om den a c c ij n s op bier te
verlagen en de p e r s o n e e l e b e l a s t i n g
voor koffiehuizen te doen vervallen, door den
tegenwoordigen bewindsman teruggenomen.
Het fiscaal optimum van deze belastingen is
overschreden.
In dit verband moet worden opgemerkt, dat
de prijzen van onze grondstoffen belangrijk
stijgen. De regeering huldigt voor het huidig
prijsniveau van landbouwproducten de theorie
van de vervangingswaarde. Tengevolge hier
van is de prijs van Nederlandsche brouwgerst
met bijna 50 % gestegen; daarnaast zijn de
hopprijzen ongeveer verdubbeldWaarschijnlijk zal dit jaar uitbreiding
gegeven worden aan onze b o11 e 1 a r ijinrichting, om aan de, zoowel in binnen-,
als in buitenland, stijgende vraag naar ons
flesschenbier te kunnen voldoen. Het systeem,
waarnaar onze onroerende goederen zijn ge
waardeerd, werd gehandhaafd; enkele belang
rijke objecten werden aan ons bezit toegevoegd.
Onder het balanshoofd „Belangen bij
aanverwante Ondernemingen" zijn
behalve onze deelnemingen in verschillende
dochterondernemingen, welke onroerende goe
deren in Nederland exploiteeren. tevens opge
nomen onze participaties in diverse brmwerijen in het buitenland, alsmede in verschillen-

( I n g e z o n d e n M e d e d e e l i n g .J

DE TWENTSCHE BANK
AMSTERDAM
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UIT DE LONDENSCHE CITY
de andere vennootschappen
in
Nederland,
waaronder één brouwerij en de Distilleerderij
en Likeurstokerij P Hoppe N-V.
Onze deelneming in dit bedrijf werd geno
men teneinde eenig meerder contact te verkrij
gen met deze branche, waarmede wij in ons
bedrijf reeds geregeld in aanraking kwamenDe ontwikkeling van de bedrijven waarbij
voor
alle
loopende
de mij. belang heeft is in het afgeloopen jaar Vergunning
bevredigend geweest. De boekwaarde van ons
Verscheping
met
belang bij brouwerijen in Frankrijk of in Fran- contracten.
sche koloniën is slechts van geringe betee
neutrale
schepen.
kenis.
Ten aanzien van de H e i n'e k e n's Curagaosche Bierbrouwerij Mij. moge
(Van onzen financieelen correspondent.)
nog worden medegedeeld, dat door het uitbre
L o n d e n , 13 Januari.
ken van den oorlog aan de bouwplannen, welke
reeds geheel waren voorbereid, voorloopig nog
De minister voor de voedselvoorziening
geen uitvoering kon worden gegeven. Het ka
pitaal is inmiddels volgestort, terreinen zijn heeft de Cocoa Association te Londen ver
reeds aangekocht? en de kasmiddelen zijn voor zocht, haar leden er van in kennis te stellen,
loopig bij de bankiers der vennootschap gede dat exportlicenties zullen worden verstrekt
poneerd.
voor den uitvoer van cacao van West-Afrika
Op de „Reserve Diverse Belangen" is in
verband met de waardevermindering van ons naar Nederland voor alle loopende contracten.
effectenbezit ƒ 197-735 in mindering gebracht, De verscheping zal met neutrale schepen ge
voorgesteld wordt er ophieuw ƒ 208.000 aan schieden. De non-enemy verklaring wordt vertoe te voegen
eischt.
Zooals uit het prospectus van 11 Januari
1939 bij de introductie onzer aandeelen ter
Kapitaalsverhooging
Shell
beurze blijkt, was echter overeengekomen, dat
Overseas
Exploration
Co.
de nieuw uitgegeven aandeelen. die de num
mers 2401— 12000 draden in verhand met de
aan hunne uitgifte verbonden kosten elk recht
Het nominale kapitaal van de Shell Over
seas Exploration Co. is verhoogd met £ 1.2
zouden gevenDaar de aan de uitgifte
der aandeelen mill. verdeeld in 400.000 A-aandeelen en
2401—12000 verbonden kosten reeds in een 800.000 B-aandeelen, elk van £" 1. Het kapi
vorig boekjaar zijn betaald en ten laste der taal stijgt daardoor tot £ 2.1 mill. De mij.
winst- en verliesrekening ziin geboekt, stellen werd opgericht in 1937 voor de productie en
wij voor het voor die kosten vrijkomende be distributie van petroleum. Van de winst wordt
drag van ƒ 192 000 toe te voegen aan de Re 5 % uitgekeerd aan de houders van A-aandeelen en 95 % aan de houders van B-aandeelen.
serve Diverse Belangen.

Uitvoer van cacao naar
Nederland

BALANS per 30 September 1939.

Activa:

Fabr. en kant
Huizen en gronden
Bel. by aanverw ondern.
Debiteuren
Voorraden
Eff., gen. te A'dam
Kassa en bankiers
Totaal

1938/39
ƒ 4.735.000 ƒ
„ 2.866 383 „
5.973.208
2.293.435
2.032.084
1.064.066
4.010.180
ƒ 22.974.358

Passiva:
Kap. (gepl.)
ƒ
Reservefonds
Res. diverse belangen ... „
Res. pensioenen
„
Div. cred. en deposito's „
Ontvanger der accijnzen „
Winst
Totaal

ƒ 22.361.657

1938/39
12.000.000 ƒ
1.131.282 „
2.212.265 „
2.816.798 „
2.762.746 „
567.486 „
1.483.779 „

ƒ 22.974.358

1937/38
4.850.000
2.605.803
5.582.983
2.084.686
1.941.584
1.363.188
3.933.411

1937/38
12.000.000
1.090.666
1.410.000
2.724.229
3.023135
577.657
1.535.968

ƒ 22.361.657

WINST- EN VERLIESREKENING.
Credit:
Saldo Ao. Po
Bedr.- en int.-rekening

ƒ
„

1938/39
33.814
2.510.355

ƒ
„

Totaal
Debet:
Afschrijvingen
Saldo winst

ƒ

2.544.170
1938/39
ƒ 1.060.390
1.483.779

ƒ

Totaal

ƒ

ƒ

2.544.170

1937/38
43.264
2.426.408

2.469.673
1937/38
ƒ
933.705
„ 1.535.968
2.469.673

Gemeenschappelijk Eigendom
In 1939 lagere rentelasten en
hoogere huur-inkomsten. Divi
dend pref. aand. 5 % (v. j.
3 %) gew. aand. 5 % (—).
Aan een tot aandeelhouders en obligatiehou
ders der N.V. „Gemeenschappelijk Eigendom",
Mij. tot Expl. van Woon- en Winkelhuizen ge
richte mededeeling ontleenen wij het volgende:
Evenals beide vorige jaren, meenen wij
goed te doen, vooruitloopende op het jaarver
slag, reeds eenige gegevens te verstrekken over
de bedrijfsuitkomsten van het achter ons lig
gende jaar en over den internen toestand onzer
vennootschap.
De in de vorige jaren bereikte vermin
dering van lasten, speciaal de rentever
laging der hypothecaire schulden, kwam
in het afgeloopen jaar ten volle tot uit
drukking. De totale jaarlijksche rentelast
der te onzen laste loopende hypotheek- en
obligatieschuld ad ƒ 16.355.652 bedraagt
ƒ 667.482, zijnde ± 4%. Hierbij mag
worden opgemerkt, dat het meerendeel der
te onzen laste loopende hypothecaire lee
ningen voor een langdurige periode ver
lengd is, zoodat de thans ingetreden
stijging der rente voor ons bedrijf niet van
directen invloed is.
De eerste uitloting heeft plaats gehad van
de 4% obligatieleening 1938 tot een bedrag
ad ƒ 75.000, met betaalbaarstelling per 1 Maart
1940.
Het spreekt van zelf, dat de buitengewone
omstandigheden, welke eind Augustus intraden,
ook ons bedrijf voor nieuwe problemen plaat
sten. Voor verschillende huurders, speciaal ne
ringdoenden, ontstonden door de mobilisatie
moeilijkheden, waarvoor wij, waar eenigszins
mogelijk, getracht hebben redelijke oplossingen
te bewerkstelligen.
Het stemt tot voldoening, dat de huurontganst over 1939 ad ƒ 1.708.000 ± ƒ 18.500
meer bedraagt dan over 1938, waarvan
ƒ 3.300 door uitbreiding van het huizenbezit
en ƒ 15.000 als gevolg van betere bezetting.
Niettegenstaande voor handhaving van vol
doend onderhoud de uiterste zorg werd gedra
gen en ook aan verbeteringen en verbouwingen
een flink bedrag werd besteed, ten einde de
verhuur blijvend te stimuleeren, zijn de exploi
tatiekosten minder dan over 1938.
De verkoop onzer bouwterreinen te Leiden
ging ook het afgeloopen jaar tegen gunstige
prijzen regelmatig door; in totaal werd voor
ƒ 150.500 verkocht. Nog enkele terreinen zijn
bouwrijp gemaakt, waarvan het grootste ge
deelte reeds is verkocht, doch waarvan de over
dracht eerst in dit jaar zal plaats hebben.
De handel in onroerend goed was niet leven
dig; wij blijven echter onze bemoeiingen in deze
voortzetten.
Ofschoon het niet mogelijk is thans
reeds het juiste resultaat over het achter
ons liggend jaar mede te deelen, toont een
voorloopige becijfering aan, dat het ex
ploitatiesaldo ruim ƒ 400.000 zal bedragen.
(Exploitatiesaldo 1938 ƒ 334.000.)
Na afschrijving en reserveering ligt het
in ons voornemen, onvoorziene omstandig
heden voorbehouden, de algemeene Ver
gadering van aandeelhouders voor te stel
len over 1939 een dividend uit te keeren
van 5%, zoowel over de preferentie als
over de gewone aandeelen. (Over 1938 is
op de preferente aandeelen 3% betaald,
op de gewone aandeelen echter niets.)

SUIKERFABRIEKEN TJEWENG
LESTARI
Een interim-dividend
van 3 %.
Naar wij vernemen zal de N.V. Suiker
fabrieken Tjeweng Lestari over het afgeloo
pen boekjaar een interim-dividend van 3 %
uitkeeren. Het laatst is over 1937 een dividend
van 2 % betaald.

Volteekening der Canadeesche oorlogsleening
ver
wacht.
De u i t v o e r van Canada (excl. dien van
goud) bedroeg in 1939 $ 900.92 mill. (v. j.
837.58 mill.). De Canadeesche minister van
financiën verklaarde gisteren, dat de voorloo
pige berichten een buitengewoon gemakkelijke
volteekening van de eerste Canadeesche oor
logsleening van $ 200 mill. doen verwachten.
,,Thans zijn ons reeds inschrijvingen toegezegd
tot een bedrag, dat veel grooter is dan wij op
dit oogenblik hadden verwacht," zoo ver
klaarde hij.

De thee-positie.
Het bulletin van het Intern. Thee-Restric
tie Comité over December 1939 maakt mel
ding van een theeuitvoer der produceerende
landen in September van 90.65 mill. lb. (v.m.
91.84 mill. lb.).
In het tijdvak 1 April—
30 September werd 445.82 mill. lb. uitge
voerd (v. j. 489.71 mill.).
Volledige voorraadcijfers zijn niet beschik
baar.

In Februari vergadering
van het ruhbercomité.
Naar verluidt zou de volgende vergadering
van het Int. Rubber Restrictie Comité voor
loopig vastgesteld zijn voor de maand
Februari.

De gunstige resultaten van
F. W. Woolworth.
De volledige jaarcijfers van F. W. Wool
worth & Co. zijn thans beleend gemaakt. De
bedrijfswinst en de netto-winst is met 9.4%
gestegen. De bezittingen zijn met bijna 9%
toegenomen. De bedrijfswinst bedroeg £ 7.95
mill., dit is £ 681.000 meer dan het jaar te
voren. De bezittingen bedroegen in totaal
£ 26.23 mill., dit is £ 2.12 mill. meer dam per
uit. 1938 en £ 3.72 mill. meer dan per uit. 1937.

Nieuwe regeling voor theeaankoopen.
Vernomen wordt dat Britsch-Indië, Ceylon
en Oost-Afrika de geheele theevoorziening van
de Ver. Staten tot einde 1941 samen zullen
dekken. Wanneer de thee-aankoopregeling der
Britsche regeering zal zijn afgeloopen zal een
nieuw contract worden gesloten, op grond
waarvan Engeland 70 % der gezamenlijke pro
ductie zal afnemen. Er blijft dus 30 % over
voor het buitenland, waarvan Zwitserland en
de Ver. Staten tot de belangrijkste invoerlanden behooren.

Voorziening in vezelbehoefte
gedurende den oorlog.
De regeeringen van Tanganyika en Oeganda
zijn overeengekomen, aan Frankrijk en Enge
land allen sisal, die zij gedurende den oorlog
zullen behoeven, te leveren. Engeland heeft
daarnevens groote aankoopen verricht van
Manilla hennep en zachten hennep.
De vlasverbouw zal in Engeland op groote
schaal worden ter hand genomen, teneinde
aldus den vroegeren aanvoer uit. Rusland,
Estland en Litauen te vervangen. Het vlas is
voornamelijk voor de Iersche linnen-industrie
bestemd, die een belangrijken linnenexport
heeft.

BULGAARSCH—RUSSISCHE
HANDEL
Verdrag op basis van
compensatie ge
sloten.
SOFIA, 12 Januari (A.N.P.) De Bulgaarsche delegatie, die te Moskou met Rusland een
handelsverdrag heeft afgesloten, is via Roe
menië naar Bulgarije teruggekeerd. De Bulgaarsohe minister van financiën, Boschiloff,
heeft tegenover de pers verklaard, dat het
nieuwe Bulgaarsch-Russische handelsverdrag
een looptijd heeft van drie jaar en gesloten is
op basis van volledige compensatie. De omzet
van het handelsverkeer bedraagt 1 milliard
lewa. Rusland zal voornamelijk petroleum,
staal, kunstwol. zout, chemicaliën en andere
goederen verkoopen, terwijl Bulgarije voorna
melijk tabak rozenolie, levende en geslachte
varkens, huiden, vellen, rijst en andere pro
ducten naar Rusland zal uitvoeren.
In Sofia zal een Russische handelsvertegen
woordiging worden opgericht. De goederen
zullen met schepen over den Donau en de
Zwarte Zee worden vervoerd. Als eerste zen
ding zal Rusland 10 mill. kilo katoen naar
Bulgarije sturen, welke daar verwerkt en als
garen weer naar Rusland wordt uitgevoerd.
MAXIMUM-PRIJZEN VOOR IJZER EN STAAL
IN LETLAND.

RIGA, 12 Januari. (A.N.P) In het kader
van de algemeene maatregelen der Letlandsche regeering om de prijzen voor de voor
naamste handelsartikelen te regelen, teneinde
speculatieve prijsstijgingen tegen te' gaan, is
onlangs ook een verordening gepubliceerd,
waarbij nieuwe maximum prijzen voor ijzer
en staal worden vastgesteld. Volgens deze
verordening is de groothandelprijs voor ijzer
en staal vastgesteld op 335 lat per ton. In den
ijzerhandel bedraagt de maximumprijs 36 lat
per kilo. Voor bijzondere soorten en kwaliteiten
kan de prijs met 10 è. 20 procent worden ver
hoogd. Deze prijzen, welke, vergeleken met
de vroegere, hooger zijn, houden verband met
de algemeene prijsstijging op de wereldmarkt.
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AVONDBLAD — ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 13 JANUARI 1940

OFFICIEELE PRIJSCOURANT
NT

VIERDE BLAD

TRAMWEG-ONDER'N.

V K. 11-11 3(
V.K. 11-11.30
V.K. 11-11.31
V K. 11-1L30
GROEP
VAN
NOTEERINGEN
A
Texas Corp. clOA 36
3544
116
V.H. 10.30 11.30 v. d. B. 200 A pwl074 1074 Eur.-Az.H.My, A1044gbl054 Pasir Pogor... A115
v d. B. 1000 A pwl06
1064 Hagemeyer ... A 94
HO
Thomps. clOgA
14 1 jfgb
Pengadjaran..
A
60
624
(Notaarlngen tn aandeelen waar niet anders aangegeven.)
Modjok. St.tr. 4 264 264
v. d. B. 200 B pwl08fll 1074 Hd v Holland A 394 394 Pond. Ged 100 A127
Thomps. St. pA 124 12
127
O.-Java St.tr. 6 29
29
BANK- EN CRED IET INSTELLING EN.
v. d. B. 1000 B PW1034 1034 Hand. Reiss... A 44
Wrigley Jr. clOA 674 67
42gD Preanger Reg A1354 135
AMSTERDAM, Zaterdag 13 Januari
Samar.-Joana 4 25 4 254
Breda Mach.t A 764 764 IntC.&H.Rott A1684 lti7
Tjilangkap M. A 744 744
Obligatiën
V.K. 10.30-40 10.40-50 10.50-11 11-11.10 11.10-20 11.20-30
Semar.-Cher. 44 3914 40
VOORL. GENOTEERDE
Centr. Sulk. cA123
124
IntC.&HRott. cA 171
170
W. Java Kina A 102gl 100
Kolon. Uank 165
Serajoedal ... 5 47H 474
Obligatiën, Pandbrieven, Premieleeningen
D.Leerl. en Dr. A 67
68
Kurkondera gA 14
1^
DEPÖTFRACTIEBEW. EN N.-lnd. H bk. 108
El.mot
Dordt
A1354
13534
Linde
&
Teves
A|65
165
VERWANTE
FONDSEN
VOORL. GENOT. OBLIG.
—
—
—
—
—
*814
N H M 250 Ct 82
DIVERSEN.
en Certificaten daarvan.
A L 5
.
Emb.t& Hth. A 153^ 154 Llnde&Teves cA 167
167
Idem 1000 Ct 82
—
—
—
—
—
814
—
Argent.
100 3« 414 414 Enkes N.V.... A 84
Amst Ballast A 88S* 884
A. Depötfr.bew.
85
Moluk.H.venn. A 684 674
Id250-1000
R
81^
Ass. Gas & El. 41 234
Ifigl Excelsior Met A239
STAATSLEENINGEN
Byenkorf N V Aló24 1524 Alg. N.Aand.Dep.
PERU.
Ul*T"i-E.ENlT
238
N.Atr.Hand.v. A 114 114
Bat Petr. Ct 31 914 914 Fokker N. Vit. cA-236
Byenk. N.V. pAu6iglll6
INDÜSTRIEELE ONDERNEMINGEN.
v.ic. 1o.8o-u.a0
NEDERLAND
233
1 en 2 depottract 400.- 400.N.Afr. Hdv. pwA 6o*4 504
België Pr. 1/23 4 98flb 103gb Gouda K.t. pwAU6
Domus
A 204 204 Alg. Ned.Bel.dep.
1464
7X
7
Alg. K. Unie 37ab-4 36igb5g 13öigbig I 364
364
364gb4 36gb4gl
V.fc 10.30-11.30 Peru Goud '27 V
KR^/G jE Z E
Brazilië F. 31 0 144
14 44
Gem. Eigend. A 75gb 7H}qb 1 en 2 depotfract 417.50117.50
MIJNBOUW-ONDERN.
Gouda K.f. pwBl55
156
Peru Goud '27 6
tftrkel's Hat 284gb —
64
6«
—
—
Ned. 100 1940 4 100* 100
BrazF'31 V!0-]. i 114
1134
G. Eigend. pwA 70
774 AmBk.aand'/tooA21l.- 211.Peru Goud '28 6
Gruytei
B
pwAi21^
1214
Calvé
-Delft
BenkalisExp. A 73
64 en
TOC.H OOK
73
Ned. 500 1940 4 lOO^j 1004
BrazF.'31 40-j. 5
84
G. Eigend. Am.b. 264 26.30 AmBk.aandVsoaA 1051. -1051. 84 Heineken's Bier
Cal vé-Del Ct 594 gb —
Biiliton lo rub. A170
—
—
471
Ned. 100 193fi 3 sOH 90k URUGUAY.
Comp. Fr.Petr 41 614 614
Gerzon's
pAloigb 101
(No. 1-2400) CA144
144
Amer.bel. 1/100A518.- 513.- Centr. Suik. i244
125
Billiton
2e
rub.
A398
NIET
TERUG.'
394
Readj.B'37(41)4 364 354
Ned. 500 1936 3 HO
90
Cred Arg A. L 374 374 Heineken's Bier
Hth.
Alberts A 55
55
Amer.bel. 2/100A 1036. -102è
Fokker N VI. 2301
223
Biiliton
2e
r.
CA405
3984
Cuba(Ext.D.) 41 42
Ned. 100 1937 8 83 H 88H
H.h.v
h.Jongen
A
864
864
42
(No. 2401-12000
Bison Am Waar
Lever Br. Ct 974
Siloengkang... A 14
954
PROV. EN GEM. LEEN
954
954
954
14 Hth. v.h Key pA 8r)
Ned 500 1937 3 84
81
Frankr. Pr. 20 b 42
89
43
ïdiv '38/'39> A138
SluuR^ze oAtJ
1384 Singkep Tin... A136
den 1/100 Dep. 532.- 622.- Nederl. Ford 326
322 '
135
Ned. 100 (34 ) 3 8bW 8*4 Amaterd. 1937 31 844 88*4
Frankr.Sch.'13 41 36
Hth W. Pont pA 94
954 Bison Am Waar
86
Holl. St. Meel A106S 1064
Phil. afg. GB t2 tqb 1274-4127gl
12>jqb7gl
LtEVER^ AAN
Hongarye afg 44 2<4b 24
Ned. 500 (3i) 3 864 854 Amst 3-4 L '37 31 84 4 834
Buitenland.
Leyd Oranje A 164 164
HollandiaMelk Al42
14L
den 2/100 Dep. 1064 .-1044. Phil. afg. Pr. 1144
1144
Japan 1924 ... 6 324 85
Amst 6e 1. '37 3è 844 84.4
Ned. Bouwmy. A 5.20
5 60
Asph. et Bit CA 84
HoJl.BetonMy. A'233
229
NEDERL.-INDIE
84
Omn.v.Am Ond.A 299.-297.Buitenland.
J deDeo m.v.'40 V 254 254 Holl. Constr.w. A242 245gb C. Diam. Min. CA 26
Amst 8e I '37 31
844
N Eur. Houth A 794 79
O
EN
O
26
Omn.v.Am
Ond.B
294.-293.N.-L 100 '35 3} P8W 894 Batavia '37 A. 4 97
Kreug. Cl. „A" 6
24
97H
Reeuw
MvW A 92
92
'24 Holl. Draka ... A[40
Am. Car. Ct214flbü2tgl
20%gb 20^-4gl204gb|fll20jgh^gl 204 ^1394 Pittsb. Coal § A 4
Z.-A. Waard. (Afr.
34
N.-L 500 '37 3 8Ü1-» 834 Bilt (De) 1938 3 9l
v/ o o
DE
Mil. i 6-1000 61 364 3*4
91
Spaarnest. Dr. de
—
32
Int Gw.Beton A 474 47
trust) cum.pr.A 1142.50142.50 Am. Enka Ct 324
RiodeJan.G.O 61 64
Ensch. 2e 1. '37 31 85 4 854
7«pbHgl I 'üqbügl
5-1000
7%
pr.
AU54
1154
BELGIB
PETROLEUM-ONDERN
64
Anac.
Cop
Ct
22iDb^gl214Bb2fll214gb{f21^gl21^qb4gll
5" OLDAttN !!
Z. - A W aard. (Afr.
Kon.
Beyn.._
gA
694
69
H
S. Paulo 10-J. 7 14
Ensch. 3e 1. '37 31 853* 85 %
14
Tab. Enth. ... A 814 814 trust) cum.pr.A 5 710.- 710.- Bethl. StCt 57#-{|55igb4 55%
Obligatiën '37 3i 6BK 08
654-4 554-4 554-4 654-^r
260
Kon. Beyn.._ pA 884 88H Kon. N. /IOC O A263
Gelderland '38 3 87
87M
Gen MotCt 39#
—
38{Jieder?, BOEKT
Z.-A. Waard (Afr.
BULGARIJE.
Buitenland.
Kon. Edelmet A 134 134
Buitenland.
Haarlem »f>38 3 80 4 804
—
HANDEirAA Rtrust) gew a. Bl 120.50120.50 Int Nick. Ct —
Vlucbtlng 100 7 104 lölrf Heng. 3e 1. 1937 31 884 834
K. Edelmet. pwA 14^ 14^
Marshall
...
clOA
U4
114
Kenn CopCt 28-fc-427K-84gl28gl
(met verkl.) A 58
58
274gb8gl 274
274-# 274
Z.-A. Waard. (Afr.
Zegelleen
04 5
4^
NEEMT ZE IN
K. N. Hoogov. A 58
58gb
Heng. 4e1.1937 31 82 H 83\
M. Ward ... clOA 404 3 9
Baku Cons. cgA -^rj)
trust) gew a. B5601.- 601.- N Am.Av.ct 184gl
Obl. 5-10000'09 4J 4
'O NTVA NC ST—
Leeuward. 21 4iL00S 1004
4
Duitsche fondsen met Kon. N. Papier A 844 814 Baku Cons. cpA 14gb l^gb Peruv Corp. cA 4gb
N.Am.Ray A 194
—
lg40b
K. Br. Stheem. A183
183
Leiden 1896... ü 874 8734
DENEMARKEN.
NAm.KayB 19.4
GELDKOERS.
MldCon.Pt. clOA 105» lOHgb Peruv Corp cpA 14 gb 1-ft
Kon.V.Tap.
pwA
81
814
N.-Holland '38 3 81
814
Denem 1000 51 40^ 40
Kettingverklaring. Korenschoot A 834 884 New Schib. CA 4gb 4gb Srs Roeb. cgA K2H 61TV Prolongatie 24 pCt
Param P. Ct 5j4
'Inqb#
Oblig.leen. '38 4 47^ 4314 N.-Holl '38 31-3 8-14 834
Rep. Steel ct I6f}gb4g' 16Mgb}gl6}gbAgl6}gb^glH}gb^gl6AgbAgl6'sqbfgl
184 Woolworth ... "A 3l>g 31J4
Kwatta Ch. A 76H 764 Stand. Oil 10gA J 20
N.-H. 3e 1. '38 3 80
H04
• Ex dividend, t Ex claim Un. StLeath
5qb
—
-—
44
AANDEELEN.
DUITSCHLAND.
Lever Br. Un. CA 974 9ti4 Stand.Oil $250 cA 34 4 344
NUmeg.3e 1.'37 31 H64 864
*• Ex coupon.
Ua St St Ct 46|gb4gl44fgb5gl4t#-# 45-it
44}}-54 44#-4 444Bb{J(met ^eritl.) A 16
16
Dschl. 100 mv 54 10
10lf
Ver. Korkind. c.A 124 124 Lev Br. 100 cpAH24 1124
SPOORWEGEN.
Nijmegen 1938 31 844 814
Dschl. 500 mv 51
10?^
Lev. Br. 1000 cpAlU4 llligl
ELECT., GAS-. TELEPH., TEL EN WATERLEID. MAATSCH.
Rott.le,3e 1/37 3} 83^ 83
Deli Spoorweg A 80gb 80gh
V.k. 10.30-11.30
RUBBER-ONDERN.
Knv. k $1-1000 3 IHU 18
Lev.Br.100 0% pAlo7
1C6^
Buitenland.
Rott 2e 1. '37 31 88* 90
Ned.-Ind Sp. A r"i44 534
PROVISIEEN
Kon.N Papier 4 87 4 874
Knv.k.RM n.u. 3
8ff
84 Rott.4e,5e 1.'37 31 834 ft"!
LevBrlOOO 6% pA 994 99jg AmstTapRub. A 504 604 Ned.-Ind. Sp. cA 59
Cit
Serv.
Ct
31}
57
Korenschoof .. 4 H6i$ 964
Meelt N.Bak. CA212
213»« Bant. Pit. My. A 634 63
Com. & S. Ct
lgb
Rott. 1894-'37 3 874 b 88
ESTLAND.
FONDSENBEBasilam Rub. A 87
Lever-s Zp. M. 44l00iall004 Duitsche fondsen met Mijnb. Werk cA bl4 »2
87
Buitenland.
Int T & T Ct
3&gb
Estland 1927 T 20Hb 214 Rotterd. '38 31-3 82ft 824
BatoeDjamoes
A
304
Werkspoor ... 4 98}^ 98^
804
N. Hoogenstr. A 36g0 8ö4
N. Am. Cy Ct 18
—
REKENING
Tilb. 2e L '37 31 88 Ü 88*
17?
FRANKRIJK.
BatoeSumatra A 864 364flb AMERIKA.
Radio Cp. Ct 4#gl
Cert. voor Coupon bl. N. Gist Spirf. A333 331
Utr. G. 3e L'37 31 87 4 884 Wilton'sMach 411004 101
44 gb
Atch Top. cgA 184 174
Frankrijk '32 41 31
31
Fr.-Ned K.Cit A 424 42.4
N.
Gist
Spir.
cA3'25
334
Winschot '37 31 92
92
Buitenland.
MIJNBOUW-ONDERNEMINGEN.
Frankr.B.L.'39 4 H24 624
Lamp(De)Cult A 114 llgl Balt Ohio cpA 6fll 54 flb
Ajnerütaansche
aandee
Wintersw. '37 31 —.
89
STAATSLEENIN GEN.
Ned.Kabell'br. A375 . 374 4
Brass. Royale 6139^gb 39-fe
Frankr 6-j. '39 3} 97H 97 H
Lmp(De)C. pwA 664 564 Ches & Ohio cA314gl ;04flb
Alg. Explor. 564
574
Z.-Holl. 2e 1/38 3 82b
824 Brit Bem berg 6 23
380
Erle Railr. ... A 14
,%gb l«n worden genoteerd lx
224 Beieren (Vst.) 61 114 114 Ned. Kabelt. CA381
Prlok Cit. My. A 80X 80
Red;). Leb. M 100b
HONGARIJE.
(4
Erle
Railr.
lepA
24
2H
Cockerill S.A. 4 H2-& MHqh Brem. toegetr. ö 114 114 Ned.Scheepsb. A 754
Soerow'inang.
Al
16
146
Buitenland.
Schatkistb. '29 6 2kflb 24
dollars
Der
stuk,
to
tegen
N.
Sch.b.
(Am.b.)
24.7025.30
Kali D 20-100 7 204 2034 Brem.toegetr. 5 114 114
Kans. City S. gA 54
5^PETROLEUM-ONDERNEMINGEN.
154
TjibantjetRub A155
BELGIË.
Kans. City e' CA 6^
54 stelling
Kali D. 5-1000 7 21)4 2034 Pruisen
1926 64 104 104 Ned. Staalfab. Al3ijqbl8t>
OOSTENRIJK.
met de meestr Dordr. Petr. 2514
W.-BomeoClt A I9gb 20
—
Nijma
Kunsti.
Aioi**
102
Antwerpen
'28
5
534
53*
Norsk Hydro 4 ^5ab 67gb Pruisen 1927 6 104 104
Oostenrijk '30 7
4A4*
Z.-Sum. Rubb. A <e4 784 Kans City S pA l4^t4J4fll
2584
PhiL 75 al gbcAi30
127
die Ui Dordr P. f r 25^4
Antw.5-11 vh 5 4 854 854 Ougree
Kans.City S. cpA 14^ 144 overlge fondsen,
Mar 41 88ï< 874
Oostenr '34-'59 41 36H 83
Kon. N. Petr 263|-4i26lgb-2i2614
261-4 2614
2614
261-4
Phil. 75 at. gbpAlLl
113
PROV.
EN
GEM.
LEEN.
Antw.
1-7
vh
5
4
804
85.4
Louisv
&
N.
cA
464
45
Oostenr.irn.».) 41 87
Soc.
S
Moseile
4
5l^b
544
83
Perlak
Petr.
544
—
procenten
van
de
nomlnalt
216
SCHEEPV AART-MIJEN. Miss. Pac. cgA
-ff
4gb
Beriyn 1925 ...61 104 104 Rott Droogd. Azl7
DENEMARKEN.
VOORMALIG
Buitenland.
2-0
waarde worden uitgedrukt
Dresden 1925 7 11
1034 Rott Droogd. cA<323
Furness'Schv. AU74glU74 Norf. & W cgA 1634 1634
ELECTR., «SAS. TEL.,
OOSTENR.-HONGARIJE K. 20-100 '10-11 4 844 344
Cont Oil. Ct 174gl
17
RUsd.lnd.Ond. A1454 1464
St
L.
&
S
F.
cpA
Kgb
ÜKeulen
1925...
61
104
104
Java
Ch
Jap.
cAnfci4
lil
TELEGR.,
WAT.
MIJEN.
Kopenhag. '38 4 46
464
•• •
Calsse Commune leeningen
1174
Phill Pet Ct 294
—
29A*
Leipzig 1926... 7 114 114 Simpl M & RL A 117
KonNedSt. Am.b 42.80 42.30 South Railw. pA234gl 23
Kopenh.2e 1/38 4 44'4 464'
Buitenland.
Stokvis
Restbew
46.10
46.50
Shell
Un
Ct
9#--&ql
9-&gl
94gb^gl94gbTVgl94qb,Vgl
94ql
9^qb-4ql
UnionPac. R cA 74
72
Hong. leen. '13 41
9fipb**
My. Zeevaart A 97gb 97
Oe waarde van den dol Tide Wat Ct 8%gbH 84gl 8T8rgbHgl
FRANKRIJK.
82
Am. For.P.NP 5 464 464 POLD., WATERSCH. EN Stork & Ca A 82
8-fegb4gl 8-frb-4l8-frgD4gl
Wabash p„A" A 1-JJ- lfgbjf
Hong. am. 14 41 ^gb34t|b**
Midd. Zeev. R A 92
91
PUBLIEKRECHT. LICH. Tab. Philips gA 18.4 184 N. Sch. Unie CA110
264
tar wordt tn het effecten
Hong. G.'81-'93 4 —
4gb** Parijs 1932 ... 5 664 67gb Centr. Stat.... 51 231
110
RUBBER-ONDERNEMINGEN.
ARGENTINIË.
Cit. Serv G.B. 5 57
564 Ruhrverb. (7) 41' 184 184 Unie v. Ijst. A10o4 1U5H Niev. Goudr. A250Ö 254
Hong. '10 £20 4
HqbHub** HONGARIJE.
Centr. Arg. cA 34
34 verkeer berekend naar de Alg BelgJav. 5Rb
Veenend.StSp. A 674 6<j4
Cit Serv 30-j. 5 554 544
584 gb
Hong.'10£l-400 4
Stv My. Maas CA 109 107
Ruhrv le 1/S0 7 15
15
MgbHBb** Budap. cp '40 41 44
Ambaloet H 484
Ver. Bliktabr. A181
180
48
Cit Serv '69 5 554 544
Oost G 76-'93 4
St-My.wykiyn A 96
95gl COSTA RICA.
Ruhrv. 2e 1/30 7 15
15
vroegere goudpariteit van Amst R 10U201
4
Tf NOORWEGEN.
Ver
K.P.
Geld.
A
9)
984
Hong. G. '95 3
•24
2H Akersh. (Dtr.) 5 454 454 Cit.Pow L.6-12 51 6-01 68gl Ruhrverb. '27 6 144 14
CostaRica T. cA 16
17
Buitenland.
Amst
R
10.0
201
297%
gb
Ver.NedCham.
A
84
84
f
2.50.
197?4gb-8
198gb
197gb-4
1974-Jügl
—
Cuban Tel. C. 5
68
PAPIER en ZILVER
Christ 20-100 41 834 834 Int Hydro EI 6
Amst R Ct 20 >
201
• « •
7^ 74gb
544 54
KERK. EN LIEFD. INST. V.N Cham.t. pA 494 49H Int.M.Mar. 10 gA
Amst Java 164
Ver.Ned.Rubb A138S 1394 IntM.Mar. clOA 74gb 7A
Caisse Commune leeningen Z.-AMERIKA (Arg. Rep.) Kat.Hydro El. 6 98gb 99
16
TRAMWEG-ONDERNEM.
Augustinessen 8
94
Ver. Touwt gA 644 68
153
214
Oost '68 pap. 6
^
^ Rosar. f 25-100 4 24
De meeste Amerikaan Bandar Rub |55gb
Augustinessen 7
Haag.
Brtsp.
A
54
52
94
Deli Batavia ifj24
S LI IKER-ON DERN EM.
Versch &Co pwA 934 93
1554
MIJNBOUW-ONDERN.
Oost.Bvr.K.1/9 i
X
H
Mad. St.tr. M pA 104 104 actie
Del)
Bat.
Ct
164
aandeelen
bebbei
160
POLD, WATERSCH. EN
H. V. A dam CA 4024 401
BANK- en CREDIETINST. Vliss. Kat pwA 57igb 68
Mal. Sttr. M. A 431 414gl
82
ROEMENIE.
Hessa Rubb. 1074B' —"
Vollenh. Bier gA 8>4
8^ JavaCult.Mu. CA240
PUBLIEKRECHT. LICH. Limb. St M(j. 4 8t
1034
240
Modjok. St. pA 84
84 geen nominale waarde.
DeutscheR.bk
7
114
114
Mon Inat(mv)GK) 74
8
Indische
K.
139
——
135
Vollh.
Bier
pwA
114
114
Buitenland.
Medari C.My. CA1934 198
Buitenland.
Samar. Joana A 74
74
Dsch. Rb. '27 6 104 104
Mon. Inst. 100 U,
IndraglnCM 88
904 Moormann ... A 24
854
28
Carol Magnus 64 36
354 Dsch.Rb.2e'27 6 104 10J4 Werkspoor sA. A -91
Semar. Cher. A 174 17J4gb
500D.1000M mv 7 123* 124 Dnech Rwf '37 4 484 484
Java Catch. 1204
1204
Wilton-Fyen. AU04 1114 N.-l. Suik. U. CA236
2344'
Dnsch.R.2el.'37
4
484
48
4
Ldsb.Schlesw. 7 15
15i$ WiltFyen. (Am) 16fgb 164
Gefln.A 5-1000
Voor fondsen, die eens Java Rubber 801
Pagottan C.M. Al72
170
CLAIMS.
PETROLEBM-ONDERN. Ldsb.Pr Westt 7 154 154
(met verkl.) 6
4gb
3AKaliBakCui 183
—
131
Wit's BL (De) A 40H 404 Pradj. Tangar A808
309
BANK- EN CRED.-INST
Rhein
Giroz.
O
7
Gem.
Eig.
War.
)
4.60
4.70
gevend
ln dollars worder. KaliTelepak 173
Ge tin A. 25-5000
Bat Petr. My. 4HoiBb ionT<
169
Suiker C. My. A2424 235
K.N.Petr.
Warr.
ƒ79.74.0ügb
(Ldsb.
d.
Rh.-Pr.)
15
154
(met verkl ) 5
4qb
3-* Centr. Cr. Bk. 41 86
Buitenland.
Kend.
Lemb.
|54
86
Bat. Petr. My. 3} 884 884
153
151
Tjepper Cult ALo
121
genoteerd, bedraagt de Lamp. Sum 77
V.DscheSted.1 7 104 104
Gdl (m.verkl.) 41 34
38^ Friesl. Holl.B. 4 83
834
76
Tjoekir Suik.t Alc8
187
Aciéries Burb. A184
|90
Link
Borneo
Fund (m v )'34 41 Llgü 141^ Gem. Cr. (Mv.)
provisie
voor
Dartlcullerei.
154
154
RUBBER-ONDERN.
Ver.VorstenL CA107
1064
VOORL. GENOT. AAND.
Allegh.
Lud.
clOA
16jqb5j-4gl
BUITENL.
HYPOTHEEKB.
No 9001-33000 31 844 844
Majang-Lan 62
GeOn A 5-1000
Wonolangan
Al354 ltóflb Amer.Cyan. clOA 254 244 buiten Amsterdam 1 0.76
124 AmBemberg cAi24gb 12,V
Majang-L.Ct 54
(met verkl > 4 84gb 84 Koloniale Bk. 4 f:914 9H4 Bant. Pit Mij 5 994 f»4 Pr. Zentralst 41 13
534
Hambalang36 5 95
95
Am.Bemb
B.
cAi23
b
12r*
i8
Am.
Radiat
clOA
84
N
Bk.in.lvh
5)
4
74
Geün A 25-5000
374 374
per 10 aandeelen vooi N.-l. H. & K. 91
TABAKS-ONDERNEM.
Ham bal. 2e H 5 95
9.s
Am. Bemb. cpA 74go 74 ^
Am
Rolling
cA
134
INDUSTR.
ONDERNEM.
13
Pr
Cr.&Dep.b.
4
(met verkl.) 4 3^gb 34
85
a5
Am. Car. Cy cpA 374 36
82
ArendsburgT, A2814 229
Anglo-Am. Corp.
Vad. Bk. (vh6) 4 264 264 Hessa Rubber 511244 122
fondsen tot $ 2.50 oploo Ned.NoorPl. 83
VictorStickst 61 16gb 16
Oost-Java R 103
RUSLAND
Am.H.10 a $ 1 cA 4
3|J Besoeki Tab. A 464 46gb
105gb-7
Serbadj. Sum. 6 i014 1014
of S.-Afr. clOA 125.» 125.pend
tot
ƒ
9.—
per
10
Oostk.
50
Ct
127
R.s.'90 3eU 625 4
Xqb *<gb
125
Am.H.10A$50
cpA
27
264
HYPOTHEEKBANKEN.
Anglo-Am. Corp.
Besoekl Tab. cA 48
48
VOORL. GENOT OBLIG.
Oostk. öOOCt 1*54
R s '90 4eU.625 4
4
-£gb
122
Am.MetalCyclOA 184 184 Dell-Batavia CA1204 1204
of S.-Afr. cprA 594 594 aand.
SCHEEPV AART-MI JEN. Barh.BTr.10-j. 8
(Werkzaam ln Nederland.)
voor fondsen tot Preanger K 85
8
8
Rot. '91 3e 625 4
V*ob Hgb
614
Am. Smelt ... cA 384 384 Ngoepit L.My. A1694 1684 Armour 4 Cy cA 44
4«Bonn
1926
...
8
13
13
Stv.
My.
Ned.
441004
1004
AlgFr.H.(vu2)
31
823*
834
Rot.'93 5 E.625 4
J^gb l»qb
Am Steel F. clOA 234 214 Senembah T. CA1414 140
65
Bayuk Cig. clOA 19J< 19tV $ 100 en bovendien ƒ 0.90 Rott Tapan. 674
Trinitatis St 8 10
94
82
Rott
Tap.Pr
J2l
Rot.'94 fi E.625 4
l^gb J^gb Alg. Hyp. X X 31 82
120
Buitenland.
BayukCig. cwpA 834 834 Temoeloes Tb. A187
Bendis Av. clOA 23-fr ül4
187
Der
10
aand.
voor
lederf
Goudl.1894 625 SI J<jgb )*qb Amst Hyp.bk. 4 91
Salat
Plant
74-5gl
904
73
Boeing Airpl. cA 164 164
CerrodePasco cA 304 304
IntMerc.Mar 6 53
53
—
Goudl. '91 625 3
-ff
H Amst.Hyp.bk. 31 794 80
101
Briggs Man clOA 17-&- 164
$ 10 of gedeelte daarvan SerbadJSum 104gb
Messag Marit 41 741
724
THEE-ONDERNEMINGEN Climax M. C5-10A v;94 29
Silau-SumR
t-3
Goudl. '94 2eU. 3
*
% Arnh.Hyp.EF. 31 864 87
Chrysler C. clOA 644 614
81
C. Diam M. cpA 38
3^
4 90
Goudl. '96 625 3
ü K-fs Bat fiyp.NP.
90
120
Colgate P. clOA 124 12X BanJ. T. 4 R A 184 174 Cons.Oil Cp. clOA ö-fr
64 waarmede de noteertn» Sum Catch. 123
AANDEELEN
SUIKER-ONDERN.
Bat. Hyp. CD 31 78X 79gb
Sum. Rub.C. 1694
167
168
Curtiss-Wr. clOA 7+S-7#gbfgl Dajeuh Mang. AI66
East Air L. clOA 204 194 $ 100 te boven gaat.
TSJECHO-SLOWAKIJE.
Betuw. Hyp. 31 81
'1'Jiboem- Tj. 39
Gandasoli Cit A 964 96
39
814 MoormannCo. 6 894 894
Dougl.Aircr.clOA 58gb 56
Electr.Zuurst.cA 170
168
Tsj.slowak.'22 8 16* 164
•
*
Centr.Hyp.bk. 4 90
WINSTBEW.
e.d.
Ver.lnd.Cut.
144
—
Goalpara Cult A388
386
143
8934
FiskRubb. a cA 10^. 10
Gamewell
clOA 11
11
•
TURKIJE.
Centr.Hyp.bk. 31 79
Wai-SumR.
119
——
—
—
—
794 DIV. CULTÜÜR-ONDERN.
Malab.
Assam
A242
237
118
Gen. Cig. clOgA 134 134
Gen. Foods clOA 36-nr 354
Turk. le(C.A.) 71 19
Dordr. Hyp.b. 31 804 804
21
Z.Preanger
6a4
—
—
684
Masw.
CtMy.
A1J9
178
De
effectenprovisie
be
BANKEN
CRED.-INST.
Gen. Electr. cA 29A 2834
Gen.Gas4El. cA iVgl •Ab'
Fr.Gr.Hyp. 3-9 31 88-fr 884 Ver.Java Hth. 51 654 66
Gillette ... clOA 54
5-£ Pangheot Th. A1234 12)
Buitenland.
ZWEDEN.
Holl. Am. Lyn cA 98
974 draagt voor particulieren
V JS.11-1L30
Haarl. H. AC 4 954 944
Pasir-Karet C. A 89
89
Goodyear
clOA
184
17iS
All. Sum.fCt
Zw. 5-1000 '81 4 68
HolL Beton cA'285
286
694
DIVERSEN.
HaarL H. 4/10 31 824 814
Amstd. Bank A 89
874 Huda Mot ClOA 4^
4^- Rongga Ldb. A1864 18Ü
141
buiten
Amsterdam:
IJ
%
AU. Sum./Ct
—
Holl.
Draka
cA
142
ZWITSERLAND.
Hyp.v.Ned. M. 31 81
Amst Liq.kas A 73
72
81
Amst Rytuig 6 102
Keesp. Mc. clOA 9^
8-ft Sedep Cultuur A8144 342
Kon.Ned.Stb. cAH2
111
102
3ügb-4gl
8|fgb
3ügl
Zwitserl.
'27 41 854
Hyp.v.Ned. Q 31 81
over bet effectief bedrag Int Rub. Ct4gb&gl34gb--tëgl 3ügl
81
TelagaPateng. Al 19
1154* Laut Nit cAA 10
Gem. Elgend, 41 94 Xf 944 HolL Bk.-Unie A 8BH 824 Lorillard (P.) cA 184 18
104
M.HC.i.N
(vu)
31
76
SCHEEPV
AART-M^
ATSCHAFPIJEN.
76
Incasso
Bank
A
78
77
1834 Pac.Gas 4 El. cA 26# '264
AZIE (CHINA).
Gem. Eigen d. 4 8^4 86'4
Mart Glenn clOA 274 274 Tjimonteh Cit A184
voor
fondsen
tot
en
met
80
213
95
China Spw '04 5 13^ 134 Nat.Hyp bk. B 31 80
HolL Am. L. 96
Ned.Gr briefb. 4 76
Nat CasbReg. A 12^ 124 Tjlranggon C. A 95
7ó*gb Jav. Bnk 100 CA215
Pac. Light clOA 394 894
94
N Hyp.Vnd.K. 31 86
85Jgb Schev.
Jav. Bnk 500 CA210
207
Goudl. (Dl '98 41 32H 32
Expl. 41 99
Nat Dairy clOA 134 124gb TjisamporaCt A1U4 UI
Pack. Mot clOA 24
113gb-4gl
99
24fll 10%, ft % ovei bet aomi Jav.-Ch.-Jap 114
1134
Overga. Hyp. 4 924 914 Tab. Unie C.v. 7
Kas-Vereenig.
A
8ugb
794
West-Java
C.
A
654
64gl
Goudl. (E.) '98 41 854 35
Kon.
Ned.St
iow4
24
Nat.Dlst.Pr
clOA
193^
194
29
Pheips üod clOA
2jgb
*74 naai bedrag voor fondsei
—
1084
1084-4
Prov. Hyp.bk. 4 884 884
Kolon. Bank CA172
16-4
tion.Paketv 1^4
Nat Steel Cp cA 5,54 54
Pure Oil C. clOA
T(Jd Dagbl. ... 5 72
tiw
64
74
AZIE (JAPAN).
1824
Rotterd. Hyp. 4 HO
DIV. CULTUURONDERN
Mihler B. sB A138
14J
894
Ned.Schv u. 1074
d'Ougr
Marih
A45.-pb45.-gb
Pure
Oil
C.
ClOpA
60
boven
10%
tot
30%;
%%
604
106
Jap 5/1000 '24 Cl Ö9W 694 Rotterd. Hyp. 31 8I4
Buitenland.
81
N.-i. Esc. My. A 70
684 Proct Gam. clOA 524
Rott Lioyd 944
Bagelen
Thee
AI434
Mines
c5A
-73
272
Rand
140gb
5lft
Obligatiën '99 4 27
264 Stedel. Hyp. ... 4 91
0vei bet nominaal bedrag Stv.My.Ned 954
90
.I.WagonLits 4 454 454 N.-L Hb. f 60 CA 112
112
Rv. Copp B. clOA 1034 lU4qb Java Bosch .. A 114 114 Remlngton clOA 84
b4
934
N.-AMERIKA (Rep. Cuba) Stedel H GH 31 80
80
Hav v Tanger 7 724 72
Nederl Bank A 12i>igbl'274 St. Brands clOA 6^
Koerintji Cult A 79
Shell Un. cCpA 78GL 77Ü vooi fondsen boven 30%
79
SUIKERONDERNEMINGEN.
N.-AMERIKA (Rep. Cuba). Tilburg Hyp. 31 81
8^
Scheldeoever 5 90
Ned. Bk. 100 CA 1254 12?
90
My. v.Ond.N.-l. A 484 484 Socony- V ac.clOA 94
Tenn. Corp. clOA 44
94
Utrecht Hyp. 31 814 814
Rep Cuba '04 6 73
73
Ned. Bk. 1000 cA|2bgD 128
Spiegel, Inc. clOA 8gb
Un, Aircraft cA 334 32 h Michiels Arn. A143
141
3954
m tot 108%; i% van bet Hand.v. Am 400gb
3954
Utr H. (v u 2) 34 824 83
7
Rep. Cuba 09 41 72
7'i
Ned.B.Z A ƒ500 A 86
064 Un.AirLln.Tr cA 11 |J-fa
cA 7A"
SPOORWEGEN.
6H effectief bedrag voor fond Jav. Ct. My
238
iiiV N-I Houtaank. A
Tï Studebaker
Westl H.(vu2) 34 824 824
Ned. H.M. 250 A 804 «0
Ned.-l.S -Un üatjgl
NgombeziCuIt
A
58
U
S.
Rubb
cA
284
Sub
Nig.
L
C2AI47.145.574
2^gl
240
MIDDEN- EN Z.-AMERIKA
Westl.H (TV) 34 824
824 Deli Spoor '37 31 884 884 Ned. H.M. 100 CA 854 824 Worth P C5-1UA 14'
Ver. V.C.My. lo4gb4 —
_
Ngredjo Cult A167
Sub
Nig.
L.
clOA
710.700.sen
boven
105%.
168
102^
14
65
BOLIVIA.
Zeeuw Hypbk. 348249b Hiflb NBrt.Sp 00-07 4 54b
Rott Bankver. A 93gb 92|gb Worth Pr.p 41 cS 86
85
TABAKS-ONDERNEMINGEN.
Bolivia
1927 1
ZuiderHyp. A 31 83
8t4 N-I.Sp.C.O '37 31 794 794 Surin. Bk. 1250 A 60 tiJH
2K
Worth Pr.p 41 S 27
25
Bolivia
1928 1
•2H Zuid. Hyp. KL 34 814 814
Deli Batavia 120
119-4
_
Buitenland.
'1'wentsche Bk A 90
8i)4
1121
Twentsche
B.
cA
91
H04
Deli Mpy. ct ier
16 iHcb —
165
—
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Het lagere slot van New York werkte ontstemmend.
Hier en daar bestond eenig aanbod.
Nu de koersstijging-, die eenigen tgd geleden den in aanmerking heeft genomen en siedhts
in New York is ingetreden reeds sinds een paar tot een verhoogiog met 2i % nl. van 5 % tot
dagen heeft plaats gemaakt voor een reactie, li % besloot. De wensclheJijkbeid willen wij
wordt hierdoor ook de Amsterdamsche beurs hier onbesproken laten, dooh voor die beurs is
ongunstig beïnvloed. De deelneming van het het van belang te constaateeren, dat men in
publiek was tevoren toch reeds zeer gering en deze dividendpolitiek een voorlooper ziet, voor
is door de houding van Wallstreet zoo mogelijk die van andere maatschappijen. Wij hebben
nog verder ingekrompen.
deze mogelijkheid, nl. dat de directies in het
Vandaag bestond er hier en daar eenig aan algemeen zeer terughoudend zouden blijken
bod, dat, hoewel op zich zelf niet van grooten ten aanzien van dividenden, reeds eerder voor
omvang, slechts op lagere koersen kon worden zien en raar voren gebracht. Het zal dan ook
opgenomen. WjJ kregen den indruk, dat er geen verwondering behoeven te wekken, indien
voorat van de rubberafdeeling een deprimee- ook andere rubbermaatschappijen, en vermoe
rende uitwerking op de andere afdeelingen delijk ook ondernemingen op ander gebi«d, de
plaats had. De reden van de flauwere stem noodige reserve in acth zullen nemen- In de
ming voor rubberaandeelen kan niet worden rubberafdeelingen kregen wij daardoor al aan
gezocht in de houding van de rubermarkt zelf, stonds een koersreactie te zieti die van 2 tot
die onveranderd gunstig blijft. Veeleer is het 4 % varieerde. De eenige uitzondering hierop
waarschijnlijk, dat het teleurstellende dividend vormde O o s t-J a v a Rubber, die juist ca.
van de Bandar Rubber als reden voor de flau 3 % h o o g e r w a r e n . A m s t e r d a m R u b b e r
waren ca. 4 % lager, Bandar 2 % . D e l i
were stemming moet worden aangevoerd.
Batavia
7 %. Indische 4 % enz.
In de financieel© resultaten van deze mij.
is men stellig niet teleurgesteld geworden. In
tegendeel overtroffen zij de verwachtingen.
Met het uitgekeerde dividend is evenwel het
tegenovergestelde het geval. Er blijkt uit, dat
het bestuur terdege de onzekere omstandigihe-

T a b a k s a a n d e e l e n waren eveneens
weinig geanimeerd, en voor de drie soorten
eenige procenten lager. Het heeft verwonde
ring gewekt, dat de Arendsburg, die had
aangekondigd haar tabak in Amsterdam te

doen verkoopen, toch in Indië aan een Amerikaansche concern ondershands heeft verkocht.
De prijs is daarbij niet vermeld.
Suikeraandeelen
hadden een zeer
stille markt en de koersen waren ook hier
eerder lager. Zoo verloren H. V. A. ca. 5 %.
Ook in de s c h e e p v a a r t a f d e e l i n g
heerschte een ongeanimeerde stemming. De
koersverschillen waren hier van niet veel beteekenis, hetgeen overigens ook verklaarbaar
is, indien met de op zichzelf lagen koersstand
in deze afdeeling in aanmerking neemt.
In aandeelen Koninklijke was de handel van
zeer beperkten omvang. Dit was ook het geval
met de koersvariatie, die in den loop van den
ochtend optrad. De koers was ca. 1 % onder
die van gisteren. Amerikaansche oliewaarden
waren nagenoeg onveranderd.
Industrieele fondsen waren meerendeels
eenige procenten lager. Philips verloren ca
li %, Unilever 1 %, Aku 1 %. Later was er
wenig variatie en het slot was prijshoudend.
Amerikaansche shares liepen in den loop van
ochtend na lagere opening nog iets terug. Het
wekte teleurstelling, dat gisteren New York
opnieuw een flauw verloop heeft gehad. Hierbij
viel ook op te merken, dat de flauwere stem
ming op de grondstoffenmarkten de koersda
ling in de hand heeft gewerkt.
Zelfs vliegtuigaandeelen bleken gisteren te
zijn aangeboden, waarbij natuurlijk in aanmer
king dient te worden genomen, dat de koersen
in de betreffende fondsen sterk opgeschroefd
zijn ln verband met de groote orders van het
oogenblik. Steels sloten 21 punt onder het
niveau van gisteren. Ook ander staalwaarden
gedrukt.
Op de beleggingsmarkt ging zeer weinig om
en de stemming was prijshoudend. De 3—3j%
leening was een kleine fractie hooger. Geld op
prol. 21%.

ELECTRO ZUUR- EN WATERSTOF-

SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.

FABRIEK

N e d e r l a n d s c h e s p o o r w e g e n Novem
ber 1939: reizigers ern bagage ƒ 4.799.558 (v. j.
4.022.390). brief- en pakketpost ƒ 341.489 (v. J.
205.000), goederen en levende dieren ƒ 4.321.897

3J % interim-dividend.
De directie der Eleotro Zuur- en Waterstoffabriek maakt bekend, dat zij een onveranderd
interim-dividend van 3J % op rekening van
het boekjaar 1939—1940 zal uitkeeren. Het
jaardividend over het boekjaar 1938—1939
bedroeg 8 %.

DROOGDOK MIJ. „SOERABAIA"
Samenwerking met Werkspoor.
Volgens lnd. bladen is een bekendmaking
uitgegaan van de N. V. Droogdok Mij. Soerabaia en de N. V. Werkspoor, gevestigd te Am
sterdam, waarin melding wordt gemaakt, dat
met ingang van 1 Januari 1940 de acquisitie
voor den verkoop der fabrikaten, van de
Droogdok Mij., voor zoover niet betrekking
hebbend op drijvend materieel, overgedragen
is aan het agentschap van de N. V. Werk
spoor te Soerabaia.
Medio 1940 zal het agentschap van Werk
spoor te Soerabaia zich vestigen ten kantore
van de Droogdok Mij.

N.I.V.A.S.-VERKOOPEN

SOERABAJA, 13 Jan. (Aneta.) De prij
zen van de N.I.V.A.S. waren ongewijzigd.
De N.I.V.A.S. verkocht voor
consumptie
165 tons superieur.
Tweedehands-superieur ƒ 11 nominaal. De
markt was flauw.

(v. j. 3.413.774), diversen ƒ 164.432 (v. j. ƒ318 824)
totaal ƒ 9.627.376 (v. j. 7.959.988).

COLGATE PALMOLIVE PEET
COMP.
Een onveranderd dividend.
Het betrokken administratiekantoor deelt
mede, dat de Colgate Palmolive-Peet Comp. een
dividend van $ 0.12J heeft gedeclareerd, be
taalbaar te New York op 15 Februari 1940
aan houders van aandeelen, die op 24 Januari
1940 in de boeken der Maatschappij zijn inge
schreven.
Verder ontvingen wij uit New York telegra
fisch bericht, dat per 1 April a.s. 25.200 pref.
aand. Colgate-Palmolive-Peet Comp. wordefl
aflosbaar gesteld.

AMERIKAANSCHE LEENING
AAN ZWEDEN
Opbrengst te bestemmen tot
dekking van het tekort der
staatsfinanciën.
LONDEN, 13 Jan. (Havas.) Zweden
koestert het voornemen een groote leening in
de Ver. Staten op te nemen, (van deze plan
nen is gisteren reeds gewag gemaakt).
De „Daily Teiegraph", die een desbetref
fend bericht bevat, voegt er de mededeeling
aan toe, dat als beweegreden de dekking van
het tekort der staatsfinanciën wordt genoemd
uit hoofde der begrooting voor de verdediging
des lands. Er is alle reden aan te nemen dat
de plannen een gunstig onthaal in Amerika
zullen hebben.

W allstreet-Ber ichten
Hull
der

over

Ver.

de

handelspoliiek

Staten.
•

Huil, de minister van buitenlandsche zaken,
heeft voor het Ways & Means Committee van
het Huis van Afgevaardigden verklaard, dat,
indien de wederkeerige handelsverdragen zou
den worden prijsgegeven, de Ver, Staten „in
het duister zouden loopen, niet in staat om de
economische problemen tot oplossing te
brengen".
De handelspolitiek die ik voer — aldus de
minister -—• is er op gericht, nieuwe markten
te heropenen en de markten, die wij reeds
hebben, te behouden.

Grootte van nieuwen Cubasuikeroogst.
Het suikerinstituut van Cuba heeft besloten
voor den eerstvolgenden suikeroogst een pro
ductie van 2.754.000 long ton aan te bevelen..
De oogst van 1938/1939 was bepaald op
2.697.000.

Ongunstige gevolgen van de
toepassing der neutraliteitswet.
De maritieme commissie heeft aan het con
gres medegedeeld dat de door de neutraliteitswet bevolen uitsluiting van de Amerikaansche
scheepvaart uit de Europeische oorlogszones
hoogere transportkosten beteekant en dienten
gevolge hoogere prijzen voor den consument.
Verder werd verklaard dat tengevolge van
die uitsluitingen mijen, die diensten op den
Atlantischen Oceaan onderhouden, lodens een
conferentie overeengekomen zijn, die diensten
tijdelijk te staken.

Een fotograaf
in de

sneeuw
ALS
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ERWIJL ik dit schrijf, hebben wij een-voor Nederlandsche begrippen reeds zeer langdurige periode
van vriezend weer, en zeker zal menige kilometer
rolfilm zijn verschoten op de fotografisch steeds
zeer dankbare aspecten, welke het ijsvermaak biedt.
Sneeuw heeft deze vorstperiode echter niet veel op
geleverd; op den veelbelovenden sneeuwval van de
eerste koude dagen volgde een tijdelijke dooi, die het
witte dek spoedig omzette in modder en gladheid, en
wat «r overbleef was een weinig fotogenieke, grauw
witte massa. Laat ons hopen, dat de sneeuwfotografie
dezen winter ook nog eens werkelijk aan bod zal
komen, zooals dat verleden jaar het geval was.
Sneeuwfoto's behooren tot de mooiste, welke er
voor den amateur zijn te maken, maar tevens tot de
moeilijkste. Sneeuw schept vrijwel ideale foto-voor
waarden, vooral wanneer de zon belieft te schijnen,
doch zij beloont slechts degenen, die van haar schoon
heid het juiste, d.w.z. het fotografisch juiste, gebruik
weten te maken. En daar mankeert heel vaak
iets aan...
De oorzaak van vele mislukkingen is niet moeilijk
te vinden: kort gezegd berust zij op het verschil tus
worden gelet, dat deze donkerder moet
Wat van een simpel sneeuw-motief kan
schen de wijze, waarop het fotografisch ongeschoolde menschelijke oog de
worden gemaakt bij tegenlicht toont deze
wondere witte wereld aanschouwt, en de wijze, waarop het camera-oog dat doet. zijn dan de sneeuw, anders vervloeien
foto van J. H. van Schuppen, geëxposeerd
Een enkel voorbeeld zal dat duidelijk maken: wanneer wij, als na een stevige sneeuw en lucht. Wanneer de hemel diep
op den Kerstsalon der Amsterdamsche
sneeuwbui de zon is gaan schijnen, b.v. een wandeling gaan maken door de wei blauw is, brengt dat bij gebruik van
panchromatisch materiaal geen moeilijkAmateur Fotografen Vereeniging.
landen, dan ziet ons oog de onafzienbare witte weidevlakten, doorsneden door
heden mee; is de hemelkleur, zooals des
tochten en slooten, en met heel in de verte de grijze boomen aan den horizon,
winters in ons land vaak gebeurt, fletsblauw, dan moet een geelfilter worden
als iets zeldzaam moois, iets sprookjesachtigs. Maken we daar een foto van,
gebruikt.
dan zal die ons zeker geducht tegenvallen: we zien dan alleen een saai wit vlak,
Een moeilijkheid bij sneeuwopnamen-met-zon is, dat er zeer groote
zonder contouren of teekening, waarin we niets kunnen terugvinden van hetgeen
contrasten tusschen de lichtste en de donkerste partijen bestaan; deze kunnen
ons oog zoo boeide. We hebben dan namelijk verzuimd te bedenken, dat een
slechts worden overbrugd wanneer men aan den ruimen kant belicht; anders
vlak weiland, zelfs al is het met sneeuw bedekt en dus voor ons g e v o e l
worden de schaduwpartijen veel te zwart en de foto derhalve „hard", hetgeen
prachtig, toch nooit een foto-motief kan zijn. Een fotomotief vraagt om lijnde stemmingswaarde bederft. Veelal worden echter sneeuw-opnamen instede
werking, om schaduwen en om compositie — en die kon ons weiland niet geven,
van eenigszins ruim, juist veel te kort belicht, zelfs bij gebruik van een fotozoomin als b.v. een wit tafellaken dat zou kunnen!
electrischen belichtingsmeter. Het is zaak, dezen meter te richten op de
Als wij mooie sneeuw-opnamen willen thuisbrengen, dan moet niet ons doel
schaduwpartijen van het motief, en ervoor te waken, dat hij niet wordt
zijn, zooveel mogelijk hectaren besneeuwd oppervlak vast te leggen; dat de
beïnvloed door reflectielicht van een felverlicht sneeuwvlak in de onmiddellijke
Bneeuw wit is, weet iedereen en is bovendien fotografisch niet interessant.
nabijheid (de foto-cel afschutten met de hand, en van verschillende standpunten
De sneeuw moeten we beschouwen niet als doel, maar als middel, om zeer
meten). Natuurlijk ook niet weer té lang gaan belichten, dat ontneemt de
aparte opnamen te kunnen maken. En als zoodanig wordt zij door géén andere
sneeuw haar glans, en veroorzaakt grauwe opnamen. Ook te lange ontwikkeling
weersgesteldheid geëvenaard. Sneeuw schept als bij tooverslag ideale fotogeeft grauwe in plaats van witte sneeuw, maar wanneer men ruim belicht, kan
voorwaarden, zij dringt de kleuren naar den achtergrond en accentueert daar
men steeds kort ontwikkelen. (Altijd een nivelleerenden („Ausgleichs-") ont
door de tegenstellingen tusschen licht en schaduw, bij wier gratie de fotografie
wikkelaar bezigen).
bestaat; zij vereenvoudigt de lijnwerking door duizenden détails, die de aandacht
Ondanks den regel „ruim belichten" kan, bij zonnig weer, als gevolg van
van de hoofdzaken zoo vaak afleiden, met een witten mantel te bedekken, en
het overvloedige licht, met heel korte belichtingstijden worden volstaan, en
draagt op die wijze het hare bij tot klare en simpele composities en bovendien
dat komt ons goed te stade, wanneer we winter-sportopnamen willen maken.
verleent zij tallooze anders banale motieven een verrassende schoonheid, welke
Naar de bergen zullen thans wel niet vele landgenooten gaan, maar als De Bilt
als het ware om foto's vraagt. Zonder sneeuw is ©r weinig fotogenieks aan laat
zorgt voor sneeuw plus zon, dan ont
ons zeggen een hek van prikkeldraad;
poppen ook onze stadsparken, onze
maar wanneer het doorbuigt onder
duinen en heuvels zich als winter
den last van millioenen flonkerende
sportcentra, waar de amateurfoto
sneeuwkristallen, is prikkeldraad, mits
graaf tal van fotografeerenswaardige
men een verstandig gebruik weet te
tafereelen zal aantreffen. Zelfs het
maken van zijn lijnenwerking, een
skiloopen wordt in eenigszins geacci
fotomotief, waarmee men eer kan in
denteerd terrein bij ons wel beoefend,
leggen. Hetzelfde geldt b.v. voor een
en leent zich dan even goed als in het
klein sparretje op de hei; men kan er
hooggebergte voor foto's. Als men een
honderden keeren langs zijn geloopen,
laag standpunt kiest, dan kunnen zelfs
zonder het ooit een foto te hebben
de duinen wel voor Alpen doorgaan!
waardig gekeurd, maar nu het door
Wie eenmaal in de duinen is, verzuime
buigt onder een witte vracht, en op
niet, ook naar het strand te gaan;
de besneeuwde heide een grillige
vloed en eb veroorzaken in de sneeuw,
slagschaduw werpt, is het een foto
welke het strand bedekt, vaak de
motief par excellence. Natuurlijk vermeest grillige vormen. Strooit men
eisoht het herkennen var; wat wèl en
wat brood uit, dan heeft men boven
wat niét een foto oplevert, een zekere
dien nog een goede kans, zeemeeuwen
routine in fotografisch-zien, maar bij
mee op het beeld te krijgen; vooral
sneeuw dringen de onderwerpen zich
bij koud weer, wanneer hun voedsel
als het ware op, en men moet zich
voorziening in het gedrang komt, ver
eer weten te beperken in zijn opna
liezen die hun laatste restje schuw»
men dan dat men naar goede motie
heid en laten ze zich tot op luttele
ven zou behoeven te zoeken. Over het
meters naderen.
algemeen doen de eenvoudigste mo
Het is natuurlijk mogelijk, ook
tieven het het best; dat geldt vooral
zónder zon, goede sneeuwfoto's te
voor sneeuw-landschappen.
maken, maar gemakkelijk is het niet.
Evenals de onderwerp-keuze eischt
Alles hangt af van een juiste weer
ook de techniek van sneeuw-opnamen
gave der stemming hetgeen technisch
overleg. Men denke er in de eerste
neerkomt op - een volmaakt toonplaats aan, dat de lens en de film
zuivere weergave. De kleur grijs,
volmaakt ongevoelig zijn voor de
welke sneeuw en hemel op de foto
schoonheid van het vele w i ^ waar
vertoonen, beslissen over de stem
over uw oog en uw geest zoo verrukt
ming, en daarbij hangt veel af van
zijn. De camera interesseeren slechts
belichting en ontwikkeling. Zeer
lijnen, schaduwen en vlakken. Vooral
mooie sneeuwopnamen vallen er ook
schaduwen, en die krijgt ge n i e t
des avonds in stad en dorp te maken,
wanneer ge met de zon pal in den rug
bij het licht van straatlantaarns en
fotografeert (op zijn hoogst komt uw
verlichte vensters. Zelfs bliksemlicht
eigen schaduw dan de opname... be
lampen kunnen daarbij met succes te
derven). Sneeuwopnamen maakt men
hulp worden geroepen. Dit is echter
met zij- of tegenlicht; het laatste doet
een terrein voor den gevorderden fo
de sneeuw eigenlijk pas l e v e n ,
tograaf, en de minder knappen doen
doordat nu, althans bij onderwerpen
het beste, maar op de combinatie
dichtbij,
haar
kristallen-structuur
sneeuw en zon te hopen. Mocht die
herkenbaar wordt. Licht-mèè geeft
hoop dezen winter niet in vervulling
saaie witte vlakken, licht-opzij of té
gaan, dan moogt u dit artikel uit
gen verleemt de sneeuw vorm en plas
knippen en bewaren — ééns komt het
tiek.
wel te pas!
Bij opnamen, waarin de hemel een
A. E. G.
„ZE KOMT NIET..." (Sneeuwstemming bij kunstlicht).
deel van het beeld vormt, moet erop

Vrijheid achter
tralies

(Ingezonden Mededeeling.)

O

CTOBER in New England was zelden zoo
zonnig en warm en koesterend als het is
dit jaar, nu boomen en wegen dagen
achtereen bezaaid liggen met in goud
gezette herfstblaren onder een strakblauwen hemel.
En op zoo'n dag van weelde op weg naar de ge
vangenis.... door het centrum van het stadje Framinham; we naderen dus. Maar tot mijn verbazing
draait de auto een laan in, — weg van de stad, —die we volgen over het zacht ritselen van doode
bladeren.... zijlanen volgen, links en rechts geflan
keerd door bezonde weilanden, waarin koeien gra
zen, — en opeens zijn we er.
We rijden een lange oprijlaan binnen, aan beide
kanten zijn de gazons geschoren, al liggen ze nu
bestrooid met goud en groene bladeren. Paarsig
grijze herfstasters groeien hier, afgewisseld met
late geel en bruine chysanthemums en felroode
salvia's.
Géén muren. In de verte liggen wat huizen ge
strooid, met glanzende vensters en donker dennegroen.
„Dat is het hospitaal, daarnaast zie je de kinder
cottages, de moedercottages, en daar verderop, bij
het water, zie je
dat, met al die
ramen? Dat is de
studio, waar ze
les krijgen in
schilderen en tee
kenen."
„Maar dit lijkt
wel een universi
teit!" zeg ik ver
baasd, en mijn
vriendin
glim
lacht om mijn
verwondering.
We rijden nog
langs broeikassen
en langs een korfHet kinderhuis voor de
langs
balveld,
groententuintjes,
kinderen der gevangenen.
waar wat vrouwen aan het werk zijn, onder toezicht. Later hoor
ik, dat iedere groep „inmates" verantwoordelijk is
voor bloemen en planten, groenten en vruohtenverzorging en voor het onderhoud van tuin en grond.
Dat deze gronden een uitgestrektheid beslaan van
350 acres, waarop een boerderij, vier fabrieken,
waar goederen gemaakt worden voor andere inrich
tingen, en een vee- en hoenderpark bezitten waar
12.000 stuks gevogelte verzorgd worden.
Bij het binnengaan van het hoofdgebouw heb ik
het rustige gevoel dat niets hier „erg" is. Dat wij
hier rondloopen niet als menschen, die de wilde
dieren achter tralies komen aangapen, zichzelf veilig
wetend aan den anderen kant van de hekken, maar
dat hier menschen verzorgd worden, die deel uitma
ken van dezelfde maatschappij, waarin ik en mijn
vrienden leven, dat we hier te doen hebben met
menschen als u en ik, het is alsof we een ziekenhuis
betreden, wanneer we door lange gangen verder
gaan, langs licht geverfde muren.
Links en rechts liggen de kamers. Van cellen
wordt niet gesproken. Ze zijn ongeveer 3 meter
lang bij twee en een halve meter breed. Elke kamer
heeft een groot raam, dat op tuinen en
weilanden uitziet. De vensters staan
hoog opengeschoven, en afgesloten
met dunne tralies, die niet verhinderen
om den blauwen hemel te zien, en de
stille koeien dichtbij op het weiland.
Er hangen gordijnen voor de vensters
en ei* staat een schoon, wit geverfd
bed in iedere kamer. In een hoek een
waschtafel met een geplooid, eigen ge
maakt gordijntje afgezet. Op de bed
den liggen kussens, aan de wanden
hangen portretten en Bijbelsche platen.
In iedere kamer hangt, aan een
kapstokihaak, een witte uniform, schoon
gewasschen en gestreken, die ge
bruikt wordt bij bijzondere gelegen
heden en op Zondag. Ieder kamertje
is verschillend en heeft een individueel
stempel, daar het iedere gevangene
geoorloofd is, haar eigen omgeving, die
soms een levenslange, soms een twee
tot zevenjarig verblijf is, naar eigen
smaak in te richten.
Het is haar trots, dat die kamer
tjes er zoo keurig mogelijk zullen
uitzien,. Aan het einde der eindelooze gangen zijn badkamers en waschgelegenheid.
Slechts de sterke ijzeren afsluitboomen aan het
einde van ieder dozijn kamers, die 's avonds de
deuren onverbiddelijk sluiten, zien er onvriendelijk
uit. We loopen door lange zalen, waar platen aan
de muren hangen en waar een twintigtal vrouwen
zitten te naaien: babykleertjes en ondergoed voor
volwassenen, schorten, uniformen, katoenen japon
nen, die niet te koop zijn, maar gebruikt worden
voor de gevangenen zelf, en voor die uit andere
inrichtingen. Langer dan een half uur brengen wij
door in een kleinere zaal, waar een vijftal weeftoestellen van verschillende maten staat en waar ern
stige, netjes gekleede vrouwen en jonge meisjes in
gewikkelde patronen weven, die shawls, vloerkleed
jes, vingerdoekjes en kleedjes worden. Deze artike
len zijn te koop, de opbrengst is ten bate van het on
derhoud van het instituut.

Willemsen gaat altijd op
de fiets naar zijn werk.

Met ons Hollandsche kli
maat doet dat hem geen
goed. Hij heeft het gauw
te -pakken.

Op de tweede verdieping is de kerk. Groote zaal
waar, door zacht blauw en rood en gele kleurruitjes
in lood, warm zonlicht binnenstroomt, dat de kerk
banken vriendelijk rustig maakt. Een plaats om
na te kunnen denken en je beter te voelen. Moderne
muurschilderingen met voorstellingen, die haar
eigen leven benaderen, niet dat van gevangenen
achter tralies, maar dat van werkende menschen,
die door handenarbeid en geestelijke ontwikkeling
tot een zelfvoldoend, rustig eindpunt geraken, zijn
de voorstellingen op de vier muren. Hier worden
diensten gehouden op Zondag en die feestdagen, die
er voor in aanmerking komen. Ook worden de
vrouwen op geregelde tijden door priesters of
dominees bezocht. We hebben lunch in de groote
eetzaal die voor het personeel is ingericht, en wor
den aan tafel bediend door meisjes, die „misdadig"
zijn geweest. De meesten zijn vriendelijk, sommigen
norsch en stil, allen beleefd. In de gang hoorde ik
er een neuriën, een wijsje uit Sneeuwwitje
De lunch bestaat uit gevuld kalfsvleesch, wintersquash, wortelen, aardappelen, rijstpudding en
koffie. Klaargemaakt in de keuken, door de gevan
genen. We zien de reusachtige waschinrichting,
waar de vrouwen, onder toezicht, het dagelijksch
werk doen van wasschen en streken.
Na de lunch, als ze twee aan twee in een lange
rij loopen door de gang, en ik vraag, waar ze heen
gaan, verneem ik, dat ze nu een half uur „vrij"
hebben om in de recreatiezaal te lezen en een sigaret
te rooken, wat haar eens per dag wordt toege
staan... Dat is 1939!!
's Avonds en op sommige middagen, zijn er lezin
gen. Heel veel problemen worden dan besproken,
en voor recreatie kunnen ze kiezen, welke vakken
haar het meeste interesseeren. Ze leeren er boek
binden en hairdressing, poëzie, drama, muziek en
teekenen, boekhouden en typen, en een groot deel
tijd wordt gegeven aan „social adjustment", be
sproken, door gevangenen zelf; er wordt gedebat
teerd in ernstige uren, hoe haar leven ingericht
kan worden tot iets goeds, hoe ze weer opgenomen
kunnen worden in die maatschappij, die haar uit
sloot, achter tralies.
Als we het hoofdgebouw verlaten, (in de wacht
kamer staan langs de muren de werkstukken
uitgestald, die de gevangenen in den loop der tijden
gemaakt hebben, knutselwerk, popjes, taschjes, etc.)
wordt de deur zorgvuldig achter ons gesloten.
In die wereld hier, op zichzelf, zijn ongeveer 420
meisjes en vrouwen van zeventien tot zeventig jaar
oud. Een 80 % hebben de wetten der samenleving
overtreden, velen zijn ongetrouwde moeders, die uit
nood gingen stelen, of zich overgaven aan het ge-

Teekenklas met gevangene. Zie de versierde
gordijntjes en het tentoongestelde werk.

bruik van bedwelmende middelen. Anderen zijn er
voor kindermishandeling, prostitutie, bedelen.
Twintig procent maakten zich schuldig aan stelen,
inbraak, zakkenrollen, „hold ups", valsche handteekeningen, brandstichting, inbraak en moord.
We bezochten nog de kindercottages, waar een
zestigtal kindertjes onder de drie jaar, verzored
wordt. Allen kinderen van de gevangenen; den
moeders is namelijk geoorloofd, haar kinderen bij
zich te houden gedurende haar straftijd, tot de baby
drie jaar oud is. Wordt de moeder ontslagen, dan
wordt er voor haar een onderkomen gezocht, waar
ook haar kind bij haar mag blijven. In dit kinder
huisje, dat begroeid is met klimop en wingerd en

Dan hoest en hijgt hij als
een oud postpaard, zóó,
dat het zijn collega opvalt.

Man, neem Wybert-ta
bletten ! Die helpen je
tegen hoest en lieescliheid, als je door weer en
wind moet.

dat als een klein buitenhuisje in de zon staat, leeren
de moeders kinderopvoeding en hygiëne. Ze stonden
er in een lange rij, jonge kindvrouwtjes de meesten,
met snoezige babies in haar armen of aan de hand,
wachtend op het teeken om in de badkamer, waar
langs muren de kuipjes staan, (warm en koud stroomend water) toegelaten te worden om hen te baden.
In de groote kinderzaal lag een twintigtal, in witte'
bedjes, toegedekt met frissche dekens en lakens, de
ramen wijd open, waardoor de frissche herfstwind
binnenstroomde. Hier worden de moeders, die er
zijn, omdat ze haar kinderen mishandelden, door
voorbeeld van anderen weer normale moeders, die
zich aan haar kleintjes hechten, dankbaar voor die
openbaring, die haar vreemd was.
Wij bezochten het ziekenhuis, en dan komt mijn
uitverkoren plekje, waar ik dunkt me rustigjes mijn
dagen zou kunnen doorbrengen. Het zoogenaamde
„art center".
Een uitgekozen studio rondom met vensterglas
vervroolijkt, (met traliewerk afgezet) dicht aan den
waterkant, en met klimplanten begroeid. Op de
diepe vensterbanken langs de muren staan bloeïnpotten en siervruchten te pronk. Teeken- en schil
derwerk van de „leerlingen" ligt en hangt overal
tentoongesteld. Hier komt het innerlijk karakter
het meest naar voren, zelfs van haar die niet goed
teekenen kunnen doch die hier, met wat kleuren en
lijnen, uitdrukking geven aan haar gevoelens, en die
zich hier rustig voelen worden en tot kalmte komen
alsof een juk van haar schouders valt en ze het leven
aannemen zooals het geworden is, met belofte van
een betere wereld, buiten, waar die boomen en
bloemen zijn, een nieuwe wereld, die ze pas hier,
achter tralies hebben leeren kennen en waardeeren.
Ondanks de tralies is haar geest vrij, en de mees
ten bewijzen dat, door het schilderen en teekenen
van boomen en lucht, zeegezichten met een verren
horizon, booten van vreemden vorm, rivieren die
ze nooit gezien hebben, of nooit te zien zullen krij
gen, vreemde kunst, apart van de wereld waarin
wij leven alweer, maar toch met een vaag geluk, in
die wereld.
In '34 werd er een tentoonstellng gehouden van
gevangenis-werk, schilder-, teeken- en boetseer
kunst, in the Grand Central Art Galleries in New
York, waarvan Mrs. Eleanor Roosevelt eere-beschermster is. In de „Times", van die maand, staat
o.a.: het meest interessant was het werk, potlood
schetsen, van Syvia Carlisle. Ieder werkstukje was
in de gevangenis zelf geteekend en vertoonde het
dagelijksch routinewerk van de gevangenen. Uit
stekende schetsen (die ik gezien heb), merkwaar
dig, daar ze op iedere teekening de gezichten weg
liet, waarschijnlijk met de gedachte om
herkenning te willen voorkomen.
Veel van het werk is gecopfeerd, heel
veel bijbelsche voorstellingen, en een
der inmates zond een portrettengroep,
voorstellende: De Koninklijke Familie
van Holland. Hier was werk van Sing
Sing, van Dannemora, Miohigan en de
Rhode Island Staatsgevangenissen.
Mrs. Roosevelt is er stellig van over
tuigd, dat de groote verbetering in het
leven van deze gevangenen een gevolg
is geweest van deze methode, die haar
de kans heeft gegeven uit te kunnen
drukken wat er in haar omgaat, in
schilderwerk, muziek, schrijven, en haar
geest de vrijheid te geven, hoewel haar
lichaam achter de tralies is opgesloten.
Kerstkaarten werden hier gemaakt,
en kleine verrassingen voor het feest
van den volgenden dag, den verjaardag
van den geliefden superintendant. De
gymnastiekzaal werd geschrobd en met
gekleurd papier versierd. Op het tooneel in de groote zaal, waren enkele
vrouwen bezig de coulissen in orde te
maken, door haar zelf getimmerd en
geschilderd. Zij maken marionetten en schrijven
haar eigen tooneelstukken, die, wanneer ze goed zijn
gekeurd, opgevoerd worden. De meeste hebben een
godsdienstig karakter.
Een jong meisje zat in de hal, aan het switch
board, de telefoon stond niet stil.
„Je hebt het flink druk vandaag hè?" vroeg ik.
„Och ja mevrouw, maar goed ook. Nu gaan de
dagen vlug voorbij en heb ik niet veel tijd om te
kunnen denken aan alles wat ik mi3. Ik kan
den tijd haast niet langer afwachten tot ik ontsla
gen word
ik hoop, dat ik ergens op een kantoor
kan komen dan.... ik kan u wel zeggen dat ik mijn
les geleerd heb."
Vrijheid van geest is toch bjijkbaar eenzaam als
zij niet samen kan gaan met vrijheid van lichaam,
zonder tralies.

K
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Beroemde
Processen
X.
Misdaden van Burke en Hare
Dr. Knox wist van niets.

H

ET woordenboek vermeldt voor het Engelsche werkwoord „to burke" de vertalin
gen : vermoorden, doen stikken, en
figuurlijk, in den doofpot stoppen, of
doodzwijgen; de moordenaar W i l l i a m B u r k e ,
die in Januari 1829 werd opgehangen, deed dat
werkwoord ontstaan, en door zijn toedoen ook een
wetswijziging tot stand komen. Niet dat William
Burke, een misdadiger van het minste allooi, daar
-welbewust part of deel aan had, maar zijn misdaden
maakten duidelijk dat de medische wetenschap
moest beschikken over lichamen voor anatomische
lessen, en dat zij voor niets terugdeinzende indivi
duen in de verleiding zou brengen tot het doen van
„leveranties", zoolang de „Anatomy Act" niet zou
worden veranderd.
Het duurde nog tot 1832 voor de noodige veran
deringen in deze Schotsche wet werden aangebracht,
maar onmiddellijk na het proces tegen William
Burke en zijn medeplichtige, William Hare, werd
deze arbeid ter hand genomen; thans zorgt de wet
ervoor dat den medici en studenten lichamen in
voldoende aantal ter beschikking worden gesteld,
terwijl zij voorschrijft, dat na de wetenschappelijke
experimenten en onderzoekingen ieder stoffelijk
overschot ter aarde wordt besteld.
De „Anatomy Act" voorkomt thans de misdaad,
die zij"aanduidt als „to make gain of death", maar
vóór 1832 was ieder stoffelijk overschot geld waard.
Als wij de kranten uit dien tijd mogen gelooven,
werd iedere landlooper, dood gevonden langs den
weg, of in een schuur, tegen contante betaling aan
de geleerde wereld verkocht.
Ook bepaalden rechters bij ter dood veroordeelingen wegens halsmisdaden dikwijls, dat het stoffelijk
overschot ter beschikking moest worden gesteld
van de wetenschap, met de troostrijke toevoeging
dat de doode er niet slechter aan toe zou zijn als hij
de menschheid een laatsten dienst bewees.
Dat was tot daaraan toe, maar het voortdurend
tekort deed ernstige misbruiken ontstaan; wie van
de armen werd begraven, rustte zelden lang in zijn
graf.
De prijs voor een menschelijk lichaam liep gere
geld op, bedroeg in 1828 tien Pond Sterling, en meer,
en voor een gewetenloos individu was het slechts
één stap van het opgraven van lijken naar het ver
moorden van medemenschen. Burke en Hare voer
den als verontschuldiging aan dat „een zwerver na
zijn dood geld waard was, en voor zijn dood de
maatschappij geld kostte", de rechter reageerde op
zulk een uitvlucht niet, maar een wel degelijk ver
zachtende omstandigheid, die nochtans William
Burke niet van den strop kon redden, was de hou
ding van den vermaarden chirurg dr. Knox, die zelf
in da beklaagdenbank had moeten zitten, maar den
dans ontsprong. Wel vernietigde het proces voor
goed zijn carrière, en dit kwam hem, ondanks al zijn
knapheid toe.
In de eerste helft van de negentiende eeuw trok
geen universiteit zooveel studenten als de Medical
School in Edinburg, en dr. Knox genoot zulk een
groote reputatie, dat zijn colleges geregeld werden
gevolgd door ruim vierhonderd studenten. Hij was
een zeer begaafd man, in zijn vak behoorde hij tot
de knapsten in het land, maar als mensch had hij
vele slechte eigenschappen.
Hij was een Machiavelli, voor hem heiligde ieder
doel de middelen, ook was hij ijdel, sluw en hoog
hartig. * Toen vier menschen, Burke, Hare en hun
beide vrouwen in 1828 wegens moord werden ge
arresteerd en opgaven dat zij werkten voor dr.
Knox, kende de verontwaardiging van het publiek
geen grenzen, de chirurg moest zijn colleges staken,
werd uitgejouwd en bedreigd, waar hij zich ver
toonde, en moest ten slotte de stad verlaten.

B

URKE en Hare waren beiden Ieren van denzelfden
leeftijd, zes en dertig jaar. Burke was de intelligenste van de twee, kort van stuk, sterk gebouwd,
welbespraakt en levendif. In Ierland was hij boeren
knecht geweest, begin 1828 kwam hij naar Edin
burg, waar hij dokwerker werd, en in tamelijk be
hoeftige omstandigheden verkeerde. Hij ontmoette
een vrouw, Helen M'Dougal, met wie hii ging
samenleven, en hij maakte in de dokken kennis met

zijn landgenoot William Hare, een imbeciel, die voor
bijverdienste een slaapstee hield, waar marskramers
en landlooper^ voor een kleinigheid onderdak von
den voor den nacht. Op 29 November 1827 stierf in
dit armoedige logement een gepensionneerde mari
nier, enkele dagen voor hij zijn driemaandelijksche
uitkeering zou krijgen; deze man was Hare £ 4
schuldig, en de logementhouder beklaagde zich
tegenover Burke dat hij die vier Pond nu wel nooit
zou krijgen.
„Br?ng hem naar dr. Knox", raadde Burke hem
aan, „die betaalt contant, en stelt geen vragen."
Dit advies volgde Hare op, met Burke's hulp
bracht hij na zonsondergang het stoffelijk overschot
van den marinier naar dr. Knox, die hem tien Pond
betaalde, en hem verzekerde dat hij er „zooveel kon
brengen als hij wilde." Het vooruitzicht op een ge
makkelijke manier voor hun doen véél geld te ver
dienen, lokte beide mannen zoo aan, dat zij be
sloten den dokter geregeld te „leveren"... en bin
nen een week hadden zij hun eersten moord gepleegd.
Hoeveel moorden zij precies op hun geweten had
den, kon niet met zekerheid worden uitgemaakt, dr.
Knox gaf ter zitting daarover geen uitsluitsel; vast
kwam té staan dat Burke en Hare in ieder geval een
oude vrouw. Docherty, een jonge vrouw, Mary Paterson, en een bekende straatfiguur, Daft Jamie,
een jongen, onnoozelen man, hadden vermoord.
Op 3 November 1828 werden de daders gearres
teerd, nog dienzelfden dag bevatten de avondbladen
ellenlange artikelen over deze afschuwelijke mis
daden, de openbare verontwaardiging was algemeen,

mee. In een hoek van de kamer lag het lijk van de
vrouw, de knecht liet den moordenaar een kist
halen, en 's avonds werd de lugubere last overge
bracht naar de woning van dr. Knox, die den gebruikelijken prijs betaalde, en als gewoonlijk, geen
vragen stelde.
Dat dit geval aan het licht kwam, was aan een
samenloop van omstandigheden te danken; zekere
Gray en, zijn vrouw waren onverwachts bij de
Burke's op bezoek gekomen, Helen M'Dougal was
alleen thuis en riep uit; „Mijn God, ik kon er niets
aan doen!", toen de bezoekers het ontzielde lichaam
van de vrouw in een hoek zagen liggen. Zij bood
hun geld, als zij hun mond zouden houden, de Gray's
stemden kwasi toe, maar liepen naar de politie, die
niet onkundig was van de „leveranties" aan dr.
Knox, in wiens woning den volgenden nacht een in
val werd gedaan.
Ofschoon de getuigenissen zeer bezwarend waren,
ontkenden de beschuldigden. Burke, die ongetwij
feld de hoofdschuldige was, verklaarde, dat de
vrouw in zijn woning was gestorven aan overdadig
drankmisbruik, de doodsoorzaak was worging, maar
de openbare aanklager, bevreesd dat het wettig en
overtuigend bewijs niet was te leveren, ging er toe
over den medeplichtige William Hare kroongetuige
te maken.
Lord Meadowbank sprak hem toe, en verzekerde
hem straffeloosheid als hij de volle waarheid zou
zeggen, waarop Hare omstandig mededeelde hoe de
moord had plaats gevonden. Hij wees Burke aan als
den eenigen dader, hijzelf en de beide vrouwen had
den toegekeken. Na deze bekentenis trok de jury
zich terug en sprak, na een beraadslaging van vijftig
minuten met 13 tegen 2 stemmen het schuldig uit
over William Burke; Hare en zijn vrouw werden
vrijgelaten, evenals Helen M'Dougal, deze laatste op
het motief „niet bewezen".
William Burke werd opgehangen, en overeenkom
stig de zeden van dien tijd werd zijn stoffelijk over
schot ter beschikking gesteld van de artsen, om
dezelfde diensten te bewijzen als zijn „leveranties",
door Hare geschat op „zestien stuks", maar dit
cijfer is vermoedelijk te laag.
Het geraamte van de weduwe Docherty werd be
waard, en is thans nog te zien in het „Anatomical
Museum" te Edinburg.
Helen M'Dougal begaf zich naar haar woning
alsof er niets gebeurd was, maar zij had buiten de
volkswoede gerekend; zij zou ongetwijfeld zijn ge
lyncht, als een sterke politiemacht haar niet had
teruggebracht naar de gevangenis. Vandaar werd
zij over de grens gezet, en vervolgens naar Australië
vervoerd, waar zij op hoogen leeftjjd stierf. Minder
goed liep het met William Hare af. Zijn vrouw, die
een bijkomstige rol had gespeeld, werd met rust ge
laten, maar hijzelf werd door arbeiders in een kalk
put gegooid voor de politie hem kon ontzetten. Hij
verloor het licht uit beide
. oogen, en eindigde zijn dagen •
als blinde bedelaar in Londen.
Dr. Knox verscheen voor een
eereraad, maar ofschoon zijn
collega's hem vrijspraken van
medeplichtigheid, werd aange
nomen dat hij zeer goed wist,
dat hij betaalde voor het stoffe
lijk overschot van vermoorde
menschen. College geven kon hij
niet meer, en zijn leven liep in
de Schotsche hoofdstad zooda
nig gevaar, dat hij de wijk nam
naar Londen, waar hij zich ves
tigde als arts.
Zijn praktijk had echter wei
nig te beteekenen, hij stierf op
hoogen leeftijd onder armoedige
omstandigheden.

Overgangsmodellen vragen de aandacht
Er zijn geen opzienbarende wijzigingen te wachten

H

OEWEL de omstandigheden er naar lagen, hebben voor zoover
we het thans reeds kunnen beoordeelen, noch Parijs, noch Lon
den voor de lente en den zomer van 1940 een speciale oorlogs
mode gecreëerd. Zeker, er zijn modellen, er zijn zelfs speciale
kleedingstukken die er aan herinneren, dat het, helaas, nog altijd
geen pais en vree is. ^Vij denken in dit verband aan schuilkelderjassen en japonnen met capuchons voor het geval dat men plotse
ling op een koudei of mistigen avond de woning zou moeten
ontvluchten, in verband met dreigend luchtgevaar. Zoo zouden wij
méér voorbeelden kunnen noemen van details die er op wijzen, dat
de ontwerpers wel degelijk rekening hebben gehouden met de be
hoeften van het oogenblik. Desondanks zou het woord oorlogsmode
in zijn algemeenheid misplaatst zijn, waarmede wij echter ook weer
niet willen zeggen, dat Mars niet tot op zekere hoogte invloed oefent
op wat wij aanstonds zullen dragen. Maar deed hij dat niet reeds
eenige seizoenen achtereen, getuige de verbreede schouderlijn en de
voorliefde voor tressen en knoopengarneering ? Ook nu weer worden
deze onderdeelen gehandhaafd, zooals trouwens véél dat reeds den
vorigen zomer werd gedragen, opnieuw de aandacht komt vragen.
Want de keuze is, vergeleken bij vroeger, eenigszins beperkt. Men
—heeft in de neu
trale landen bij
het samenstellen
van de collecties
meer dan ooit
op eigen wieken
moeten drijven, en het gevolg
daarvan is, dat men het in
hoofdzaak in het eenvoudige
genre heeft gezocht. Daar
naast zullen op de aanstaan
de revues echter ook wijdschere modellen worden
getoond, voor een groot
gedeelte afkomstig uit
de Nieuwe Wereld, die,
meer en meer, op mo
degebied den toon gaat
aangeven.

Drieërlei mantels
van wollen stof
\ MERIKAANSCH zijn bij* voorbeeld de op deze pa
gina gereproduceerde teekeningen.
De twee mantels in den rechterbovenhoek zijn in het bijzonder bestemd voor
overgangskleeding, men zou ze reeds op
dit
oogenblik kunnen dragen. Dit
geldt in het bijzonder voor de wollen
ruit. Mosgroen en donkerrood, ook bruin en
zwart zijn de kleuren, welke er in de eerste
plaats voor in aanmerking komen. De mantel
die in het eigenlijke voorjaarsseizoen achter
het stuur van de auto, op de fiets, ook aan
het strand goede diensten kan bewijzen, werd
met een smal kraagje afgewerkt. Zooals men
ziet, sluit de jas vrij nauw om de heupen
waardoor mede de militairistische allure werd
verkregen, die nu eenmaal voor dit soort klee
dingstukken een vereischte schijnt te zijn.
De tweede mantel maakt een iets gekleederen
indruk. Ons model is van mosgroen laken met
gouden knoopen, de soutache-garneering langs
de revers werd in roestbruin en goudgeel ge
houden. Het geheel wekt daardoor eenigszins
den indruk van een grasveld, waarop eenige
half verdorde bladeren zijn neergedwarreld.
Het spreekt intusschen van zelf, dat men aller
minst aan deze kleurencombinatie is gebonden.
Onder de jas draagt de mannequin die voor
de teekenares poseerde, een befje van den
mantelstof, afgewerkt met een smal soutacherandje. Men krijgt daardoor den indruk, dat
een complet werd gecreëerd. Dit trucje zien
wij bij vele voorjaarsmodellen toegepast, mede omdat de mode
nog altijd aan harmonie tusschen de verschillende kleedingstukken
blijkt te hechten. Vandaar ook, dat bij den groenen mantel een
hoed van mosgroen fluweel wordt gedragen met roestbruine
veeren gegarneerd; een hoofdbedekking die overigens weldra door
een van zijde of stroo kan worden vervangen.

p. KLOPPERS.

Onverwachts kwam een zekere Gray met
zijn vrouw op bezoek.
maar toen het proces aanving (merkwaardig genoeg
op den eersten Kerstdag 1828), bleek al spoedig
dat afdoende bewijzen zeer moeilijk waren te leveren.
De vier beklaagden ontkenden halsstarrig, twee
van de drie bovengenoemde slachtoffers waren niet
meer te vinden, zij hadden hun „dienst aan de
wetenschap" bewezen... en dr. Knox hield zich van
den domme.
De rechters waren Lord Justice Clerk, geassiteerd
door de lords Pitmilly, Mackenzie en Meadowbank;
de jury bestond uit vijftien burgers.
Alleen de moord op de vrouw Docherty werd ten
laste gelegd, omdat haar stoffelijk overschot ter be
schikking stond: het was gevonden ten huize van
dr. Knox.
T TIT de getuigenverhooren kwam het volgende vast
te staan:
Op 31 October was zekere William Noble er ge
tuige van hoe William Burke in een kruideniers
winkel een praatje maakte met Docherty, een vrouw
van middelbaren leeftijd. Burke noodigde haar uit
een feestje bij te wonen, dit feestje werd gegeven
door het echtpaar Connoway, dat in hetzelfde per
ceel woonde als de Burke's.
De Connoway's verklaarden bij de ondervraging,
dat het feestje had plaats gevonden, aanwezig
waren, buiten den gastheer en zijn echtgenoote,
Burke en Hare met hun vrouwen, en de weduwe
Docherty. Na afloop ging de laatste mee met de
Burke's; een buurman, Alston bij name, had dien
zelfden nacht „moord!" hooren roepen.
Den volgenden dag begaf William Burke zich
naar dr. Knox' woning, diens knecht, David Patterson, die eveneens werd gehoord, ging met Burke
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Een

vleugje...

De Bruin (trots op zijn afstamming); „Kom
vanavond even aan, dan zal ik je mijn stamboom
laten zien."
,
Smit; „Het spijt me, beste kerel, maar ik heb
Jansen beloofd, naar zijn spercieboonen te komen
kijken."
Het oude vrouwtje kwam de kamer binnen, waar
haar man ziek lag. Zij trilde van verontwaardiging.
„Wat is er aan de hand?" vroeg haar man.
„O", zei ze boos, „ik ben naar het huis van je
baas geweest, om te zeggen, dat je nog niets beter
bent, en hij wilde hebben, dat ik een flesch wijn
voor je méenam."
„Heb je die meegebracht?" vroeg haar man ver
langend.
„Neen, ik niet. Ik hoorde juist den baas tegen
zijn vrouw zeggen een van die flesschen te geven,
die al van 1900 af in den kelder lagen. Toen ben.
ik weggegaan. Oudbakken kost hebben wij niet
noodig!"
„Een knappe vrouw, die mevrouw Pietersen!"
,,Je had haar moeten zien, 15 of 20 jaar geleden,
toen zij 10 jaar jonger was."
Zij: „Nu hebben we zoo'n knappe dochter en nog
altijd is ze niet verloofd. Vroeger hadden^de man
nen heel wat minder noten op hun zang. '
Hij: „Ja, zeg dat wel."

Cliché1s Opera
lïundi Parys.)

De geruite mantel in den linkerbenedenhoek is eveneens als
schakel tusschen winter- en voorjaarskleeding bedoeld. Ook dit
model is vrij nauwaansluitend, al valt het, naar den zoom toe, in
niet te breede plooien. Een of meer vossen, ook een paar marters,
kunnen een dergelijke oorspronkelijk als sportieve dracht bedoelde
ja3, een veel gekleeder aanzien geven. De vilten hoed, gekozen in
een van de kleuren die samen de ruit vormen, kreeg een netvor
mig aanhangsel, zooals dat op het oogenblik meer en meer ge
bruikelijk wordt.
.
Alle drie de mantelmodellen, hoe verschillend ook van uitvoe
ring, bewijzen, dat het eenigszins getailleerde genre een goede
kans maakt.
ANNELÈN.

(lnyezonden Uedeaeeliny.j

JUMPERS - PULLOVERS
CARDIGANS - WANTEN
HANDSCHOENEN-KOUSEN
SOKKEN - CAPUCHONS
SHAWLS - - ETC ETC.
van de eenvoudigste tot meest
luxueuze uitvoering.De nieuw
ste modellen, kleurenen dessins
voor Dames .Heeren en Kinderen.

WOLLEN ONDERKLEEDING
Een warme, pnactische dracht,
die U beschermt tegen de wissel
valligheid van ons klimaat.

aison
Amsterdam, Kalverstnoat-Rokin
Den Haag, Groenmarkt-Buitenhof
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EEN VLEK OP DE
MODELJAPON
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(Ingezonden Mededeehng.)

DE NIEUWE BLADZIJDE
door Kees van Bruggen

D

Een drama voor den rechter, met
een moraal voor alle dames.

EN HAAG, waar wij Oud-in-Nieuw zijn
gaan vieren, is een aardige stad.
Alles is er anders dan in Amsterdam.
De Amsterdammer, die naar Parijs gaat,
of... ging, om zijn wezen op te fleuren, spreekt mis
prijzend van wuft. Hij bedoelt daarmee, dat hij af
gunstig is op den Haagschen voorsprong.
Ge moet eens even op de namen letten. Amstel....
dam — uit! Dicht als een pot. Naar den zin: Dam
in den Amstel. En daaromheen wat huizen, een
kasteel, een haventje voor palingvisschers. Zoo
is het eigenlijk gebleven tot op dezen dag. En der
mate blijft de Dam een werk van nut en noodzaak,
dat men zijn ruimte vol blijft bouwen, zooals men in
een linnenkast best nog wat planken neer kan leggen
voor de nieuwe tweepersoons lakens van den Inventari suitverkoop.
Den Haag daarentegen: 's-Graven-hage. Daar is
alvast een graaf, dat staat gekleed. De Heeren van
Amstel hebben graaf Floris helpen verderven, al

D

E rechtzaken, die een Kantonrechter behandelt,
zijn meestal van dien aard, dat iedere lezeres
er levendig belang in stelt. Zeker geldt dat
voor de dramatische geschiedenis van een dame,
die een kunstzijden modeljapon had gekocht.
Daarbij was de zaak natuurlijk niet gebleven.
Ze had haar (de japon!) maar één keer gedragen.
Ze kreeg er een vlek op, zond haar naar de stoomerij
maar toen ze haar weer thuis kreeg, bleek
er een vreeselijke vlek op een heel andere plaats
te zitten!
Bij de gedachtenwisseling, die toen volgde, gaf
de wasscherij royaal toe, dat die nieuwe vlek in
haar werkplaats was gemaakt, maar... de firma
was niet verschuldigd de schade te vergoeden, daar
in haar prospectussen duidelijk was vermeld, dat
speciaal voor acetaat-zijde geen enkele garantie
kon worden gegeven, zoodat goederen uit die soort
zijde geheel voor risico van de eigenares zouden
worden behandeld.
Nu die vlek volgens de erkenning bij het „strij
ken" was ontstaan, werd de verzekeringsmaat
schappij in den arm genomen, die zeer coulant
(want het was zelfs geen schroeischade, zooals
hieronder zal blijken) aanbood 60 % van den
nieuwen prijs te vergoeden. De eigenares was hier
mede niet tevreden en verlangde 100 % schadever
goeding. De wasscherij weigerde dit, met gevolg,
dat een eisch tot schadevergoeding bij den Kanton
rechter werd ingediend.
De gedaagde partij verdedigde zich door de be
weringen, dat in het prospectus duidelijk was aan
gegeven, dat zij niet instond voor schade aan goe
deren, vervaardigd uit acetaatzijde, terwijl boven
dien werd aangevoerd, dat een japon, oogenblikkelijk na het in ontvangst nemen door den kooper,
veel minder waarde had dan de nieuwe prijs
bedroeg.

Ttt-fütm CORSETTEN

Prijsverlaging

Verkeerde behandeling.

r\E eischeres voerde daartegen aan, dat de schade
U zonder twijfel ontstaan was door verkeerde be
handeling (die dan ook niet ontkend werd) in de
werkplaats. Natuurlijk werden prospectussen nooit
gelezen en terstond in de prullemand gegooid, ter
wijl het niet ging over de intrinsieke waarde van
de japon, maar alleen over haar vervangings
waarde. Deze moet worden geraamd op den nieu
wen prijs, daar de japon slechts éénmaal gedragen
was.
Geen der partijen was tot toegeven te bewegen,
zoodat de Kantonrechter een deskundige aanwees,
om hem tot voorlichting te dienen.
In tegenwoordigheid van de beide partijen vond
een onderzoek plaats. Hierbij bleek, dat de vlek
ontstaan was in het kunstzijden weefsel, doordat
er een strijkbout van veel te hooge temperatuur op
gezet was. De draden waren toen gedeeltelijk ge
smolten, bleven hechten aan den heeten bout en
werden eventjes op zij getrokken. Dadelijk was
de bout weggenomen, maar de vertrokken draden
bleven in den verkeerden stand en er was een vlek
ontstaan van zoodanigen omvang, dat die japon
(uit één stuk) niet te repareeren viel.

pt*
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In Den Haag daar woont een graaf

sprayt van rietschoten

Eigenschappen van acetaatzijde.
OPECIAAL acetaatzijde (die in vele opzichten
^ superieur kan zijn boven andere soorten kunst
zijde) heeft de onaangename eigenschap (onge
veer) boven 70 graden Celsius week te worden en
eventueel te gaan smelten. Bovendien kan deze
soort zijde in chemisch opzicht worden beschouwd
als minder stabiel dan de andere soorten, daar de
„azijnzure verbinding" door chemicaliën wel losge
maakt kan worden en dan tot onuitwisbare vlek
ken kan leiden.
Dat de wasscherij daarom geen garantie wil
geven bij het behandelen van goederen uit acetaat
zijde, is volkomen duidelijk. Het is echter niet
voldoende dit door een prospectus of zelfs door een
circulaire ter kennis der klanten te brengen, daar
deze niet verplicht zijn van den inhoud ervan kennis

te nemen en bovendien meestal niet zullen weten,
of men te doen heeft met acetaat-, viscose-, koper
zijde, of wat dies meer zij,
Wil de wasscherij dus gerechtigd zijn het risico
op de klanten te leggen, dan zouden deze met na
druk daarop attent moeten worden gemaakt. Dit is
erg moeilijk, omdat dan een odium zou komen te
rusten op de betreffende firma, waar andere het
voordeel van zouden trekken.
Natuurlijk zou elke goede wasscherij kunnen
zorgen, dat bij behandelen van een stuk uit acetaatzijde nooit strijkbouten gebruikt worden van hooger
temperatuur dan 70 graden. Bij het wegnemen van
vlekken ontstaan echter ook kwade kansen bij dit
materiaal. Wilden de chemische wasscherijen dus

(Slot van pag. 3.)

doel kocht en stapt er mee in de hand op lijn 25
Zij heeft haar bruine hoedje op en de bruine hand
schoenen aan. Een geur van viooltjes gaat van
haar uit, want ze goot een half fleschje van deze
odeur over zich heen. Verder hangt er lucht van
crème en poeder, als zij passeert. Haar hart beeft
van geluk en hoop. Maar ook is ze bang, dat hij
haar niet knap zal vinden, of te oud.
Frank staat al op den uitkijk; hij monstert de
dames, die uit lijn 25 stappen. Daar
een bruin
hoedje, een roos, die zorgvuldig vooruit gestoken
wordt. In het licht van een lantaren ziet hij
Stientje. Hij herkent haar, omdat vóór het meisje
uit zijn droomen instapte, hun blikken zich telkens
kruisten, want zij keek hem gedurig aan en hij
vroeg zich af, waarom zij dat deed. Hij ziet haar
zoeken. En dan dringt het tot hem door, dat „zij"
misschien op zijn advertentie geantwoord heeft.
Vlug trekt hij de roos uit zijn knoopsgat en gaat
bij een boom staan, waar de duistèrnis niet toelaat
hem te herkennen. Hij wil nog niet weggaan, niet

de hoop opgeven, maar afwachten, of het bewuste
meisje niet komt. Alles kan toeval zijn. Hij waeht.
Stientje wandelt heen en weer, kijkt verlangend
naar de heeren, die lijn 25 verlaten. Er daagt
echter niemand op met een roode roos in het
knoopsgat. En Frank ziet slechts die eene, omvat
door een hand in bruinen, afgedragen handschoen
gestoken.
Als Stientje ontdekt, dat ze vergeefs wachtte,
gaat ze heen met een gevoel, alsof men haar voor
den gek gehouden heeft.
Twee dagen later leest ze dezelfde advertentie,
maar nu staat er bij: „jonge" dame
bruine
glacé handschoenen met zeer bijzondere bewerking.
Stientje legt de handen in den schoot en kijkt
voor zich uit. Zij heeft de nadere aanduiding be
grepen. Waarom zoo verdrietig zijn? Ze schudt haar
schouders, alsof zij een zwaren last van zich af wil
wenden en ze neemt zich voor, nooit meer aan een
dwaasheid te denken. Nooit meer! Dit berusten
voelt ze als een troost, als een weldaad.

werkelijk van alle risico ontheven worden, dan
zouden zij gezamenlijk daarvoor stappen moeten
doen en bij het aannemen van orders duidelijk erop
dienen te wijzen, dat deze soort kunstzijde steeds
op risico van de eigenaressen behandeld zou moeten
worden.

De moraal dezer geschiedenis.
TN het onderhavige geval was de Kantonrechter
van oordeel, dat de schade gedragen moest wor
den door den gedaagde. Hij trok echter circa 12è %
af van de aanschaffingswaarde, omdat die japon
toch (eenmaal?) gedragen was.
Welke moraal kunnen onze lezeressen trekken
uit dit proces? In de eerste plaats, dat het dragen
van kleeren deze in waarde doet verminderen, in
evenredigheid met de soort, die weer bepaalt hoe
veel malen zoo'n stuk gedragen kan en zal worden.
Bij een „avondjapon" zal de aftrek percentsge
wijze vrij hoog moeten zijn (per keer) en bij een
„huisjapon" weer lager.
Gaan de chemische wasscherijen ertoe over ge
zamenlijk vast te stellen, dat voor bepaalde soorten
weefsel niet kan worden ingestaan, terwijl ze dit
op afdoende wijze ter kennis brengen van
haar clientèle, dan dient deze laatste beter op de
hoogte te komen van soorten en kwaliteiten van
stoffen.
Het is niet zoo moeilijk om behoorlijk inzicht
te krijgen in de verschillende soorten zijde enkunstzijde , maar het vereischt enkele uren dege
lijke aandacht onder leiding van een ervaren des
kundige, die niet alleen doceert, maar ook zelf
proeven laat doen.
Of de dames in het algemeen hier iets voor voe
len en de kosten ervoor over hebben, is een vraag
die wel gemakkelijk te stellen is, maar moeilijker
te beantwoorden valt.
v. o.

wil een dichter het tegendeel beweren, die van Den
Haag daarentegen bewaren met trots hun Gfavelijke Zaal. Een haag is voorts iets anders dan een
dam, en heeft, hage of haghe geheeten, franje.
Men bouwt hier ook niet naar binnen, maar naar
buiten. Naar alle kanten heen en 't komt er niet
opaan hoe ver. Men kan door de buitenwijken heen
zijn, en de begraafplaats voorbij, die vroeger in de
verre eindeloosheid lag, en denkt, nu komt er nie
mendal meer, en juist daar begint de bouwerij
opnieuw. Huizen als steken van een nimmer te
voltooien breiwerk, blokken als wafels en nog weer
in regelmatige cloisons gedeeld. Daar is geen op en
neer, geen diepte of verheffing, men bouwt er in de
horizontaal maar voort, als waren de menschen die
men er zal poten piepers en rekende op een ruim be
schot van nageslacht. Waarvoor dan, naar hetzelfde
plan, nog verder wijken zullen worden aangelegd.
Er is iets vroolijks in dit alles, iets levenslustigs
en lichtzinnigs, dat de zwaarwichtige AmsterdamlllilllllllllllllllllllllllillllllllHIIIIIIIIII

HUMOR
„Het beste voor u zou zijn," zei de dokter, „niet
meer te rooken, geen sterken drank meer te ge
bruiken, 's avonds vroeg naar bed te gaan en
's morgens vroeg op te staan."
„Dokter," antwoordde de patiënt, „ik geloof niet,
dat ik waardig ben, het beste te krijgen; wat is op
een na het beste?"
„Zoo, bent u tooneelspeler," zei de dikke heer,
„ik ben bankier; wilt u wel gelooven, dat ik zeker
in geen tien jaar in een schouwburg ben geweest?"
„O, dat is niets bijzonders," zei de ander, „ik
ben in geen twintig jaar in een Bank geweest!"

sche bouwer mist. Aan Y en Amstel — en wat dan
nog, men kan geen naam meer noemen of men
spreekt historie! — wordt als ik het mag zeggen
zuchterig gebouwd. Zelfs een nieuw raadhuis brengt
er de vroolijkheid niet in. Zelfs met terrein te geef
en duiten door een mazzeltje verkregen, komt er
geen schot in. De Amsterdammer moet weten of hij
waar krijgt voor zijn geld.
Hier gaat dat anders. Den Haag — ik bedoel
's-Gravenhage — is een vrouw. Ze moet een nieu
wen hoed bij de nieuwe jurk en ook haar bont raakt
uit de mode. Dat zijn geen pecuniaire aangelegen
heden, dat zijn dingen van primair belang. Dat zijn
dingen, die alleen een voorkant hebben, de achter
kant gaat haar niet aan.
Wie even verzuimd heeft op de hoogte te blijven,
ziet plotseling de binnenstad verwoest. Eten kudde
zware tanks is over den plattegrond gevaren en
heeft het enge stratennet geplet. Weg ermee! En
in eens is het grootste dorp ter wereld een stad
geworden, met boulevards en warenhuizen. Die van
de peripherie kunnen met trams en bussen overal
heen, van overal weer weg naar hun afgelegen
hoenderparken in de duinen.
Hier golden sterker noodzakelijkheden dan de rede
achterhalen kan. Wat werd er van de radiale door
braken in Amsterdam? Zij kwamen niet verder
dan begrootingen en rapporten. „Begrootelijk" is
een zwaarwichtig woord, en rapporteeren een tijd
verdrijf, waarbij men goals kan maken zonder dat
iets verandert.
Natuurlijk blijve zuinigheid een deugd. Wie ooit
gulden voor gulden heeft opgestapeld tot er twintig
waren voor de Spaarbank (of mogelijk voor den
belastinggaarder) zal niet lichtvaardig worden over
millioenen. Ook gaat de „cost" alleen uit voor de
„baet", en door de Dam- of Leidschestraten kunnen
de wagens best een beetje kalmer.
Met al zulke remmen hebben de Hagenaars niet
van doen. Zij hebben nooit geweten, waarvan ze
leefden. In deze stad der gelukzaligheid gaat alles
vanzelf. De Regeering heeft haar staatscrediet
(laat ons van vóór de leening spreken!) de parti
culier heeft zijn banken. In een stad van pensioe
nen, renten, gegaard kapitaal is het vulgaire, over
geld te praten. Herinner u het eeuwig misverstand
tusschen mevrouw 's-Gravenhage en mijnheer
Amsterdam. Ook de kindertjes, als hoedanig men
het ambtenarental aanmerken kan, hebben daar
geen bemoeienis mee. Ze moeten nieuwe petjes heb
ben op hun tijd, en ze krijgen ook nieuwe petjes.
Ge moet niet meenen, dat ik mijn Oud-in-Nieuw
gebruikt heb om een lastertong te worden. Maar
is het niet pleizierig? Men is van goeden huize, of
men is het niet. en er zijn menschen, die nooit heb
ben gerekend. Het leven loopt als een Rolls Royce,
men merkt zelfs niet eens dat er gang in zit. Men
vertrekt, men komt weer aan. En of de garagehou
der de bougies vernieuwen wil..
Waarom Den Haag — pardon! 's-Gravenhage —
verwijten dat het gedachteloos zijn natje en zijn
droogje neemt? Ge moest eens weten hoeveel gezel
lige kroegjes, gij die beperkt zijt tot Damrak, Rembrandt- en Leidscheplein. Hoeveel snoephuisjes en
buitenzitjes. En Scheveningen, om eraan te denken.
En Bosch en Boschjes en hoe die lustwaranden ver
der heeten. En het Hof gedurig op bezoek en al
die deftige gezanten. En al die afgemeten ministe
ries, soozen, Banken en verdere min of meer parti
culiere vermakelijkheden. Een en ander geeft een
sfeer, of er gedurig gasten zijn, voor wie een beetje
uitgehaald moet worden, en het mooie tafelgoed
komt voor den dag, en het familiezilver met ver
keerde monogrammen. Een bokking, die men thuis
zoozeer niet eten kan, wordt in de Residentie —
denk eens aan zoo'n woord als een hoed met bloe
roen •' — een joyeus gerecht. En nu wij spreken van
hoeden met bloemen, ge weet toch, dat een Haagsche vrouw zich beter kleedt dan wie anders harer
landgenooten ook? Couperus en Borel hebben het
met aplomb verzekerd, en in de Pooten kan men 't
alle dagen zien. Misschien komt het neer op een ver
plaatsing van het accent: de een wil zijn ham van
het been gesneden, de ander stelt zich te vreden met
een houten. Tous les goüts sont dans la nature — er
zijn ook lieden die kanonnen prefereeren boven oesters.
En zoo geeft een verplaatsing van een uurtje
sporen aanleiding tot allerhande vroolijke overwe
gingen. Ons vaderland is groot daarin: men kan in

Amsterdam:

„Was je erg zenuwachtig," vroeg het jonge me
vrouwtje Peters aan haar man, „toen je mijn vader
om mijn hand vroeg?"
„Hij bezorgde mij den schrik van mijn leven,"
antwoordde de echtgenoot. En mevrouwtje weet
nog steeds niet, wat hij bedoelde.
De jongeman ging naar een waarzegster: „Hoe
staat het met ziektegevallen?" vroeg hij.
De kaartlegster verlegde haar kaarten en las
eruit: „Ik zie geen ziekte in uw leven, ook zieke
menschen blijven u verre."
De jongeman zuchtte: „Wat jammer," zei hij,
„ik studeer medicijnen."

Een kasteel..... een haventje voor palingvisschers.
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Niets weggooien, wat
nog gebruikt kan
worden.
EEN

Wat te doen met zeepresten.

stuk toiletzeep wordt nooit tot het aller
laatste opgebruikt. Er blijft altijd een over
schotje, dat te klein is om te hanteeren en dat
dan ook dikwijls wordt weggegooid. Dit nu is
niet noodig. Men kan, indien men het nieuwe
stuk zeep even vochtig maakt, zoo'n restje er
stevig tegen aanplakken om het daarna te laten
drogen. Men heeft dan weer één geheel.
Kleine resten van toiletzeep kan men vergaren
in een leege stopflesch of jampot; men zet de
zeepbrokjes rijkelijk onder warm water, en laat
alles rustig staan, zoodat die resten geheel of
gedeeltelijk oplossen; men heeft op deze manier
altijd een hoeveelheid vloeibare zeep voorradig,
waarin met succes handschoenen, kraagjes, haar
netjes en dergelijke kleinigheden kunnen worden
gewasschen, mits nagespoeld in rijkelijk lauw en
daarna koud water. Kousen, camisoles en derge
lijke wollen of zijden kleeding stukken wascht
men er niet in, omdat toiletzeep vuak bestanddeelen bevat, die de vézels van deze weefsels zou
den aantasten. Men moet deze vloeibare zeep ook
niet verwarren met het mengsel, dat in drukapparaatjes is opgehangen naast waschtafels;
die vragen een speciaal preparaat, dat men niet
zelf kan vervaardigen. Voor het bad is de eigen
gemaakte vloeibare zeep bijzonder geschikt. Als
de vloeibare zeep is afgegoten, moet men telkens
op de achtergebleven harde zeepkolom nieuw
warm water bijvoegen, maar niet teveel.
Zeepresten kan men óók vergaren in een wasch.
handschoen of in een grooter zakje; dit kloppen
in een teil met warm water, zoodat men een sop
krijgt, dat geschikt is voor het schoonmaken van
porseleinen siervoorwerpen, vazen, waschtafels,
vloeren enzoovoorts. Men moet het niet gebruiken
voor de afwasch van de vaat, die zou er naar
kunnen gaan smaken, daar toiletzeep meestal ge
parfumeerd is.

Wat te doen met broodresten.
Overgebleven sneden eu korsten wit en bruin
brood kan men, na ze in den oven of op de ver
warming te hebben gedroogd, tot paneermeel
malen, stampen of wrijven. Men kan ook die
broodresten roosteren, men kan er voorts pap van
koken en als men ze heeft laten weeken, kunnen
ze een der bestandeelen vormen van smakelijke
•toetjes. Wij noemen wentel eventjes, (wenteltèêfjesj, warme en koude broodpuddingen, even
tueel in combinatie met appelen, rozijnen, kren
ten, pruimen, abrikozen; en broodtaart. Oud
wittebrood kan ook verwerkt worden in gehakt.
Als men oud brood in den oven totaal heeft
laten uitdrogen, is het geschikt om er vilten
hoeden, peau de Suède schoenen en leeren voor
werpen mee te reinigen.
Commissie tot voorlichting op huis
houdelijk gebied van de afdeeling
Amsterdam der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouicen.

Rotterdam weer heel wat anders beleven. Ons braciht
de reis niet alleen in een ander jaar, zij bracht ons
in een andere wereld.
Toen wij thuis kwamen, zat daar mevrouw Tuut.
Zij zat daar als een kat, die gaat sterven. Zoo zie
lig in haar hoekje bij de uitgestorven kachel.
— Maar Mevrouw! verwonderden wij ons vol
opgefrischt menschelijk mededoogen, hebt u dan
niet gedaan wat wij hadden afgesproken? U zoudt
toch oudejaren bij uw vrienden.
Onze huisdame heeft namelijk „aanspraak" in de
buurt. Zij is daar voor alle gelegenheden welkom.
Maar toen zij — aldus het tranenrijk verhaal —
met de warme schotel vol zelfgebakken appelflapjes,
aanbelde om de familie te verrassen, vond zij het
briefje op de deur: „niet thuis".
Wat viel haar anders te doen dan zich verongelijkt
te retireeren, al weenend over deze snoode wereld,
waar een eenzame vrouw geen schuilplaats heeft
Zoo wilde het althans haar wijsbegeerte. Zij had,
om haar gelijk met kracht van redenen te stijven, de
verwarming niet verzorgd, de kat geen melk gegeven
en zelf drie dagen geleefd van kille appelflappen.
Met warme kruiken legden wij haar te bed, het
heele gezin gaf zich aan overdreven koesteringen over.
Een telefonische informatie leerde, dat zij zicih
voor nietö had opgewonden. De familie, die haar
niet verwachtte, had zich een filmpje aangedaan.
Vóór middernacht naar huis gekeerd, had zij het jaar
besloten als wij allen.
Om de ramp niet te vergrooten, namen wij ons'
voor, daar verder met geen syllabe over te kikken.
De patiente had echter met hazenooren het tele
foongesprek afgeluisterd en kans gezien, uit haar
eene verongelijking er twee op te bouwen.
De heele week sprak zij geen woord.
Doch wijl dat op den duur geen leven is, gedraagt
zij zich thans weer normaal.
Zoo slaat men bladzijden om, beleeft heftige din
gen en blijft ten slotte die men is.

WÊÊÊÊÊM

Hoe

men

rossig

haar

wasschen

moet

Naast sneeuwwit en aschblond haar, dat wel bijzonder moeilijk te onderhouden
is, vraagt ook een rossige hoofddos een speciale verzorging, omdat

hij vaak uiterst

subtiel blijkt te zijn.
Gebruikt men een te sterke shampoo of een te scherpe lotion, dan loopt men
kans, dat het haar op den duur zijn mooien gloed

verliest, en

juist die

vaak

zoo

stralende weerschijn geeft het zijn zeer bijzondere bekoring.
Glanzend rood haar kan prachtig zijn, dof rood haar daarentegen maakt een
doodschen indruk. Dus is het zaak er voor te waken, dat het zijn oorspronkelijke
schoonheid behoudt. En dat kan men betrekkelijk gemakkelijk bereiken. In de eerste
plaats door het gebruik van de juiste shampoo. In dit geval een waschmiddel, waarin
zich geen spoor van zeep bevindt, doch wel een hoeveelheid olijfolie.
rossig haar in den handel zijn gebracht, ook blondines en bru
D1nettes
kunnen er haar voordeel mee doen. Herhaaldelijk blijkt
E shampoo die wij hierboven noemden, mag dan al speciaal voor

.Voor het wasschen moet het haar
deugdelijk gemasseerd worden.

Rossig haar is prachtig
maar •. • het moet op
peil worden gehouden
en vraagt een goede,
geregelde verzorging.

immers, dat sommige haarsoorten op den duur een gewone shampoo
niet goed kunnen verdragen. In dergelijke gevallen probeere men het
eens met een zeeploos waschmiddel. In dit verband willen wij er
tevens op wijzen, dat men bij het koopen van shampoo verstandig
doet zich te houden aan de zoogenaamde merkartikelen, omdat de
reputatie van een te goeder naam en faam bekend staande fabriek,
een behoorlijke kwaliteit van het middel garandeert.
En nu, na deze kleine uitweiding, dus de behandeling van het
rossige haar. Als steeds, dient ook in dit geval begonnen te worden
met een deugdelijke massage, gevolgd door een stevige schuierbe
handeling. Bij rood haar klemt dit in het bijzonder, omdat een teveel
aan natuurlijk vet de kleur donkerder maakt, terwijl, indien het haar
te droog is, de tint op den duur eenige nuances lichter wordt, en
noch het een, noch het ander komt in dit geval het aspect ten goede.
Door een verstandige massage wordt de werking van de schedelhuid
in dien zin gestimuleerd, dat zij juist zooveel vet afscheidt als voor
het haar noodig is. Hetzelfde resultaat bereikt men met schuieren.
Worden beide behandelingen gecombineerd, dan zal het resultaat
alleszins bevredigend kunnen zijn.
Voor wij met de massage beginnen, zetten wij de flesch met
shampoo in een met heet water gevuld bakje. Het waschmiddel is
dan als wij het noodig hebben, gereed voor het gebruik. Na deze
voorbereiding beginnen we dus met de behandeling.
De vingers worden stevig tegen het voorste gedeelte van het hoofd
gezet, waarna wij ze met kleine, cirkelvormige bewegingen over de
Als het haar ongeveer droog is,
kanten en het achterhoofd laten glijden. Daarna plaatsen wij ze
besprenkelen wij het met een zooge
vlak voor de ooren, en wij zorgen, dat we met de gelijkmatige bewe
naamde golfzettende lotion.
gingen, hierboven beschreven, gaandeweg de kruin
bereiken. Zorg er voor, dat ieder stukje van den
Stevig wrijven en zich
schedel met de vingertoppen in aanraking komt.
In dit verband willen wij er even op wijzen, dat
den tijd gunnen»
er omtrent het wasschen van haar eigenlijk geen
vaste regels zgn te geven. In den zomer zal het
ERWIJL wij masseerden en schuierden is de
. vaker moeten gebeuren dan in den winter, vet haar
shampoo op de juiste temperatuur gebracht.
vraagt meer onderhoud dan een droge hoofddos.
Nadat wij het haar met warm water hebben be
Men bedenke daarbij echter wel, dat te vaak en
vochtigd, wrijven wij hoofddos en schedelhuid met
stevig wasschen de vetafscheiding bevordert. Regen
het waschmiddel in, om vervolgens eerst met een
water is voor haarwasschen het meest geschikt.
kam er doorheen te gaan, en daarna nog eens met
Hard water dient eerst gekookt te worden.
behulp van de vingertoppen de shampoo deugdelijk in
En nu de vérdere behandeling:
de huid te verwerken. Een stevige handdoek wordt
Op het masseeren volgt, als reeds gezegd, het
nu gedurende twintig a dertig minuten (dat hangt
schuieren. Dit gebeurt van benedén naar boven,
af van de lengte' en de dikte van het haar) om het
dus van den nek naar de kruin en daarna weer
hoofd gedragen.
Met warm water spoelen wij tenslotte de laatste
van de kruin naar den nek. Verdeel het haar in
strengen en bewerk die met stevige doch vooral
restanten van de shampoo weg.
gelijkmatige streken en wel zóó, dat ge steeds van
Aangezien er geen zeep in zit, en de hoeveelheid
den kant naar hét midden borstelt. Massage en
olijfolie van dien aard is, dat zij vrijwel geheel door
schuieren vragen elk vijf minuten.
de huid werd geabsorbeerd, gaat dat afspoelen ge
Gebruik voor het schuieren geen luxe borstel,
makkelijk.
Is het haar bijzonder dik, dan kan men nog een
zooals we die graag te pronk leggen op onze toilet
tweede laag shampoo er in verwerken op de manier
tafel, maar een die degelijk in elkaar werd gezet
als hierboven werd aangegeven. Naspoelen met
en waarvan de borstels uit varkenshaar bestaan.
azijn of citroensap is overbodig, indien men zeepZorg dat die schuier altijd onberispelijk schoon
wordt gehouden.
lóoze shampoo kiest.
Is het wasschen (een of tweemaal) afgeloopen,
dan drogen wij het haar zooveel mogelijk met een
stevigen handdoek. Wij gaan er ook nog eens flink
(Ingezonden Mededeeling.J
met de vingers door, omdat dat het drogen even
eens bevordert.

T

Men zorge er voor, dat de shampoo niet alleen in
het haar, maar ook in de hoofdhuid terdege wordt
verwerkt.

Gedurende twintig a dertig minuten blijft de sham
poo onder den handdoek.

Wie prijs stelt op een mooie, natuurlijke golving,
kan, voordat de kammen, de krulspelden of wat
men anders gebruikt om het haar in den juisten
vorm te brengen er in worden gezet, den hoofd
dos bevochtigen- met een golfzettende lotion, zooals
die tegenwoordig in alle daarvoor in aanmerking
komende zaken worden verkocht. De golf blijft
beter liggen en de lotion verhoogt den glans van het
haar.
Het kan wellicht zijn nut hebben er in dit verband
even op te wijzen, dat men haarschuiers schoon kan
maken door ze te spoelen in lauw water, waardoor
een theelepel ammonia werd geroerd. Indien men ze
daarna voor het open venster aan een lijn kan han
gen, is dat de beste methode om ze te drogen.
In aansluiting op wat wij den vorigen keer mede
deelden omtrent de behandeling van blond haar,
laten wij hier nog een advies volgen, ons door een
vakman gegeven. Als deugdelijke spoeling voor blond
haar noemde hij ons een mengsel, bestaande uit een
halven liter water, waarin men gedurende tien minu
ten 35 gram kamillethee heeft laten trekken. Het
vocht moet voor het gebruik gezeefd worden. Het
voordeel van' deze spoeling is, dat het haar, wat de
kleur betreft, er door op peil blijft. Volledigheids
halve, aldus onze zegsman, moet u er even bij zeg
gen, dat ook na het wasschen met kamillethee het
haar deugdelijk met lauw water moet worden na
gespoeld.
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lliselit

de behandeling van Uw huid

bijzondere zorgen?

geeft raad en
adviseert U ook
b ij m o e i I ij k e
problemen
Onze specialiste geeft U gaarne zondet ver
plichting alle gewenschte 'nlichtingen omtrent
haar beroemde schoonheidsmethode voor

„HOTIE TREATMEST"
AlIe producten zijnsteeds u t voorraad leverbaai

HIRSCHÜO
A.MST RDAN*

EIDERDONS

D

ONS is de algemeene naam voor
kleine veertjes, waarvan ook de
eigenlijke „schacht" zoo dun en
soepel is, dat ze vrijwel geen grooter
weerstand bieden aan buiging en druk
in lengterichting, dan de fijne zijveer
tjes zelf. Het is dan ook juist deze eigen
schap, die maakt, dat het dons van
enkele vogels, of hun geheele donsvacht,
zoo groote waarde heeft als vulmiddel
voor kussens of als bontrand.
Voor het laatste doel gebruikt men
meestal de huiden van witte zwanen en
ganzen, die daarvoor, b.v. in Frankrijk,
afzonderlijk worden gekweekt.
Gewoonlijk komt dons anders alleen
van de „eidereend", een groote vogel,
die zich in den regel alleen ophoudt in
de buurt van den poolcirkel en die van
oud3her onmisbaar was voor de Eski
mo's. Eskimo's gebruiken nl. de donsvellen van die vogels voor het bereiden
van de bontsoort, waaruit ze hun onderkleeren maken en alleen dit zeer zachte
bont, dat een prima isolator is, stelt hun
in staat binnen de andere. kleeren uit
dierenvellen, de bittere kou te trotseeren.
Groenland exporteert ook wel eiderdonsvellen naar China, waar men er zeer
hooge prijzen voor betaalt.
De tallooze eilandjes langs de St.
Laurens-golf, die tot Canada behooren,
zijn van steeds grooter belang geworden
voor de donsproductie. De rotsachtige
kusten bieden nl. ideale broedplaatsen
voor de eidereenden, die vooral in den
laatsten tijd onder bescherming staan
van de regeering. De vrouwtjes gebrui
ken haar borst-dons, dat zij zelf plukken,
voor het bekleeden van haar nesten, zoo
dat een streng toezicht op die nesten en
op het rapen van eieren en van het dons,
gemaakt heeft, dat het aantal nesten
aanzienlijk is uitgebreid. Sinds 1933 is
er voor het vergaren en verhandelen
van dons in Canada een regeeringsvergunning noodig en dit heeft gemaakt
(omdat het toezicht zeer streng is) dat
de hoeveelheid gereinigd dons, die uit
Canada uitgevoerd wordt, in die verloopen
zes
jaren
v e r v ij f v o ud i g d is.
In de eerste plaats heeft men ervoor
gezorgd, dat het rapen van het dons en
van eieren tijdens den broedtijd zoo ge
schiedt dat gewaakt wordt tegen het te
sterk verontrusten der nesten en vogels.
Het rapen gebeurt om de paar dagen,
maar er wordt gezorgd, dat de vogel op
tijd kan broeden.
De jacht op eidereenden is verboden.
De bewoners van de kust van de St.
Laurensgolf kunnen tegen een geringe
pacht een eilandje langs die kust huren,
waardoor zij verlof krijgen op dat
eilandje dons te rapen, te vervoeren en
te verhandelen.
Zij staan onder toezicht en regelmatig
wordt door wetenschappelijk geschool
den nagegaan, in hoeverre de aantallen
eidereenden, of haar nesten, op die eilan
den verandering ondergaan.
Ook op IJsland en in Noorwegen
staan de vogels reeds lang onder be
scherming, daar men tijdig heeft inge
zien, dat dit de eenige manier is om het
aantal eidereenden uit te breiden.
Het geraapte dons is natuurlijk steeds
verontreinigd en moet . worden gewasschen. Per nest wordt gemiddeld niet
meer verkregen dan ten hoogste 50
gram; dit gewicht vermindert na het
wasschen en drogén nog aanzienlijk.
Per kilogram zijn wel prijzen betaald
voor prima zuiver dons van ƒ 15 tot
ƒ 25. Een feitelijke marktprijs ervoor
bestaat niet.
Dat de waarde zeer groot is kan vol
gen uit het feit, dat indertijd een eiland
je in de buurt van IJsland, ter grootte
van een paar vierkante kilometers, ver
kocht werd voor een half millioen gul
dens. De eenige reden voor die hooge
koopsom bestond in het feit, dat het
eilandje een bekende broedplaats vormt
voor de eidereenden.
Bij het koopen van dons dient men
zeer voorzichtig te zijn, daar zelfs groote
zaken zich soms niet schamen om in
plaats van echt eiderdons fijne veer
tjes van andere vogels te leveren. Knijpt
men een handjevol samen, dan is in dit
geval duidelijk te voelen, dat er harde
schachtpennetjes in voorkomen, die bij
echt dons geheel ontbreken.
In onze streken gebruikt men dons
voor extra zachte kussens en vooral ook
voor lichte en toch zeer sterk isoleerende gestikte zijdens dekens. In China ge
bruikt men het wel als dunne laag, ge
stikt tusschen dun weefsel, voor het
voeren van winterkleeren.
L. B. V.

BERUSTING

NOVELLE
door L. Schilt
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TIENTJE keek op de klok. „Hemel!" schrok ze, „ik zou
nog te laat komen. Maar tien minuten meer!" Ze zette
vlug haar hoedje op, een afdragertje van mevrouw
Van Pol, waar ze vandaag heen moest. Toen trok ze haar
handschoenen aan, nam haar koffertje en sloot de deur.
Stientje was huisnaaister en had goede klanten. Ze was
pas veertig geworden, maar toch had ze reeds door de vele
zorgen, met haar ouders beleefd, een oud gezichtje. Ze leek
wel vijftig. Nu stond ze alleen en hoewel ze een zeer kalm
en bijna zorgeloos leven had, kon niemand dit aan haar
merken. Het scheen zelfs, dat de groefjes in haar gezicht
nog dieper werden. Maar nu Stientje zoo alleen stond, nu
voelde zij de eenzaamheid als een last e _ haar eenige hoop '
bleef, dat ze ooit eens mocht trouwen. De tijd spoedde
voort, maar de groote belevenis, waar Stientje op hoopte,
deed zich niet voor. En daarom keek ze trouw de krant in,
die ze van haar naaihuizen mocht meenemen, om thuis te
lezen, maar die zij uitsluitend vroeg, om te zien, of er niet
een huwelijksaanvraag, die haar schikte, in voorkwam.
Bij mevrouw Van Pol had ze na den lunch altijd een half
uurtje rust en daar maakte ze gebruik van om het avond
blad van den vorigen avond in te kijken. Ook nu. Opeens
staarde ze verward naar een advertentie. Ja, dat was „zij"
geweest. „Zij" zat eergisteravond om elf uur in lijn 25, toen
ze van haar zuster Greet naar huis reed. „Zij" droeg een
bruin hoedje en bruine handschoenen. Ze had dien heer met
die blauwe overjas gezien en gedacht: „Wat is hij knap.
En hij kijkt mij zoo aan!" En nu vroeg hij haar, om met
haar kennis te mogen maken. Ze las de advertentie nog
eens over:

'

Lijn 25 Dinsdagavond.
15 Dezer, ongeveer 11 uur. Heer met blauwe jas
zou het zeer op prijs stellen in kennis te komen met
dame (bruin hoedje en bruine handschoenen) di«
aan de halte Gracht uitstapte. Andere weg om in
kennis te komen onmogelijk.... No
aan dit blad.

m.

Stientje's hart trilde van verwachting. Natuurlijk was
dit voor een huwelijk. Dat kon niet anders, hoewel hij jon
ger moest zijn dan zij. Dinsdagavond zag zij er beslist goed
uit. Greet had nog gezegd: „Je wordt weer jong, Stien. En
dat hoedje staat je geschilderd."
Nu dat wist Stientje ook wel. En ze had bij Greet in de
gang nog gauw wat poeder op haar neus gedopt en ze had
juist haar Zondagsche schoenen en mantel aan. Keurig
zag ze er uit. „Maar nu moet ik hier op schrijven", dacht
Stientje. Ze stond op en keek in een spiegel. Ik wist wel
dat ik zoo'n kleur had. Als mevrouw het maar niet merkt,
vreesde ze. Ze vouwde de krant voorzichtig op en legde ze
als iets teers in haar koffertje.
Dien dag vlotte het werk niet meer. Stientje zat gedurig
in gepeinzen en staarde naar buiten, alsof ze de mooiste
visioenen zag. Ze zag zich al bruid en schreed aan zijn arm
naar het stadhuis. O! ze zag nog veel meer moois! En ze
vond het prettig, dat ze prachtig schrijfpapier had, fijn lila,
dat ze van mevrouw Gilzen, bij wie zij ook werkte, op haar
verjaardag gekregen had. En dat ze een goede hand van
schrijven had. Allemaal dingen, waar hij misschien op zou
letten! Ze zou hem vragen bij het eindpunt van lijn 25 te
komen en als herkenningsteeken een roos in zijn knoops
gat te dragen: een vuurroode. Zij zou er een in haar hand
houden. Dan konden ze elkaar niet missen.
En zoo spon Stientje aan haar heerlijke droomen voort,
vergat een knoop in het garen te leggen en nam verkeerde
zij om het laddertje in de kous van mevrouw Van Pol op te
halen! Ach! schrok ze bij deze ontdekking.
Dien avond verschreef Stientje drie velletjes van haar
lila postpapier en vier enveloppen. Eindelijk was alles naar
haar zin en ging ze, den brief, zorgvuldig beschermend,
zelf in de bus van het dagblad brengen. En nu was het
wachten op goed nieuws.
Intusschen liep Frank Heveling telkens naar de brieven
bus en wierp zich op de kranten, of er voor hem een ant
woord in zou staan. Eindelijk! Een brief! Schitterend
papier en mooi schrift. Beloofde al! Stientje, las hij de
onderteekening. Juist een naam voor haar. Stientje
Morgenavond negen uur eindpunt lijn 25, roode roos in het
knoopsgat.... Gelukkig had ze dus de advertentie gelezen
en was eveneens genegen kennis met hem te maken. Hij had
dus goeden indruk gemaakt. Frank begon een deuntje te
fluiten en stak een sigaret op. Hij was sterk onder de be
koring van haar fijne, frissche gezichtje geweest, zoodat
hij zich weinig van haar kleeding kon herinneren. Alleen
het hoedje, omdat dit haar zoo sierlijk stond op het licht
blonde haar en de handschoenen, die hem door hun onge
meenheid opvielen, wist hij zoo'n beetje te beschrijven. Een
stommerik was hij, om haar niet gevolgd te zijn en niet
aanstonds getracht te hebben, nader met haar kennis te
maken. De gelegenheid was zoo prachtig geweest. Enfin!
Het was gelukkig maar een kort uitstel. Morgenavond
negen uur eindpunt lijn 25, roode roos in het
knoopsgat
„Je wensch zal met alle soorten van g
noegen vervuld worden, mijn mooie, jonge
dame," dacht Frank.
Vrijdagavond. Stientje met
alle kleurseltjes, die haar
jonger kunnen doen schij
nen, op haar verrimpeld
gezichtje, heeft de mooi
ste roos uit een bos ge
nomen, die ze voor dit
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ring; op het programma staat, vetjes,. „Het concert
is aan rijen." Dus niet aan tafeltjes met consumptie.
Julia zingt dien avond Mendelssoün, Sohumann, Van Reimes. De zaal is tevreden, het
applaus klatert, maar Julia voelt zich diep onge
lukkig. Fietje Groneman, zoo denkt zij, heeft veel
beter gezongen dan zij en na afloop, thuis, vloeien
rijkelijk de tranen. „Moeder" snikt zij, „kon je niet
zien, hoe mijn knieën onder mijn jurk geknikt heb
ben?" De moeder troost haar dochter; vertelt haar,
dat zij uitstekend heeft gezongen, maar houdt haar
tevens voor oogen, dat zij in haar toekomstige
loopbaan nog wel eens vaker traantjes zal laten
vloeien.
Als op den eersten Kerstdag van 1898 in de
Hervormde Kerk in Veendam een concert wordt
gegeven, staat Julia Culp als altzangeres en pensionaire van H. M. de Koningin bovenaan vermeld
op het programma; zij zingt Brahms en Cesar
Franck. In 1899 geeft „Nut en Genoegen" in Meppel een concert. Julia Culp, altzangeres, élève van
het Conservatorium te Amsterdam; Kor Kuiler,
pianist en componist in Groningen en J. G. van
Oortmerssen, solo-cellist van het Groninger Har
monie-orkest zijn de uitvoerende kunstenaars.

Ruw ijs voor velerlei
doeleinden
Men kan ijs aan stukken
breken
op
de
volgende
Inanier:
Zet een stopnaald of een
puntig mes op het stuk ijs,
dat moet worden gespleten
en klop daarop met een hou
ten hamer of met de vlakke
hand. Zelfs het dikste ijs zal
op deze manier splijten.
Het ijs kan langen tijd
bewaard worden en voor
smelten behoed door het
flink in een wollen doek
of een dito deken te wik
kelen.
Voor het koel houden van
consumptieartikelen is het
meest gebruikte, koud ma
kende middel een mengsel
van ruw ijs en zout. Voor
dit doel hakt men het ruwe
ijs in brokjes, ongeveer zoo
groot als een walnoot. Die
stukjes ijs worden vermengd
met het derde gedeelte van
hun gewicht aan zout. Het
is niet aan te bevelen om
gewoon keukenzout hiervoor
te gebruiken, beter is het,
grof zout te nemen, omdat
dit niet zoo vlug zakt en niet
zoo gemakkelijk oplost als
ons gewone keukenzout. In
geval van nood kan men dit
echter wel gebruiken.
Als men ijs en zout flink
door elkaar werkt met een
houten lepel of een spatel,
krijgt men een mengsel van
zeer lage temperatuur.
Hoewel het ruwe ijs niet
in aanraking mag komen
met het consumptie-artikel,
dat het moet afkoelen, is het
noodig, dat het van zuiver
en dus onschadelijk water
afkomstig is. In de eene
plaats kan men het van een
fabriek koopen, in andere
gemeenten zal men het van
den tusschenhandel moeten
betrekken, bijvoorbeeld van
slager, melkboer of vischhandelaar.
IJs kan men als afkoelingsmiddel voor zieken ge
bruiken. Het wordt dan
eveneens in kleine stukjes
gestooten, zoo groot als een
hazelnoot. Daarvoor zijn ijshamers en -brekers in den
handel. Een speciaal voor dit
doel bestemde zak wordt
voor de helft
gevuld met
stukjes üs, waarna men de
Incht er uit perst, zoodat de
qszak plat komt te liggen.
Men legt er een drogen fla
nellen of linnen lap onder.
Om de één of twee uur moet
men den zak opnieuw met
ijs vullen; hij mag niet te
zwaar zijn en volstrekt niet
drukken.

Lof van het Buitenleven
E

R zijn veel dinge i gezegd op het buitenleven. Vooral de laatste weken.
Wg wonen allemaal buiten en wij staan dus dicht aan den schoot van
Moeder Natuur, zóó dicht dat wg er bijna aan zijn vastgevroren. De
vries-dood is een kille dood. Op de lagere school las de onderwijzer Zater
dagochtend voor uit „Veertien dagen op een IJsschots en het was ellendig,
vooral als je bedenkt, dat het alleen gebeurde, als we zoet waren. Toch was
die ijsschots een kop melkchocolade vergeleken bij de koude-golf, die we hebben
gehad.
Het is heelemaal geen kunst om het buitenleven op te hemelen, wanneer
het hartje Juni is en de ijsco-karretjes op elk uur van den dag alleen nog
maar restanten hebben. Dat kan ik ook. Maar de echte natuur-liefhebbers
leven pas op als er een verfrisschend Noord-Ooster-griepstormpje staat en
de musschen uit ellende oudbakken apenootjes wegpikken uit een onelegant
gespannen ketting. Dan trekken- ze een leelijke wollen muts over rood-paarse
oorlelletjes, ze kloppen zich op de borst, die amechtig onder een dubbele
laag ondergoed te hijgen ligt, zij verheffen heesche geluiden uit bouffanten
en aangedane stembanden en zij zingen den lof van Moeder Natuur. Zij worden
er niet eens voor betaald. Het gaat zoo maar spontaan en het herinnert den
melancholieken toehoorder aan een negerzang uit den slaventijd.
Maar tenslotte heeft alles zijn charme. Het ligt er maar aan, hoe je het
bekijkt. Er ziin altiid wel zwartkiikers, die in sneeuw al een kou zien, tegen
over de zonnekindertjes die het direct associeeren met reinheid en onge
reptheid.
Er zijn altiid izegrimmen, die de romantiek van een onverwarmden forensen
trein per se negeeren en wien de broederschap van gezamenlijk versteende
voeten niets zegt.
En dat wachten op treinen is maar niet aardig. Dan ziin de woudloopers
onder drie hoofden onder te brengen: de dravers, de stoïcijnen en de levens
kunstenaars. De laatsten hebben zich in het wachtkamer-pluche gedrapeerd
w«arzü. lekker te«*en elkaar aandringend, levensgevaarlijke sigaren-vonken in
eikaars Eskimo-huiven puffen, groote kommen koffie genieten en onderdehand de sttoorwecen reorganiseeren.
De stoïcijnen zitten of staan roerloos op het perron en gaan alleen dan tot
beweging over wanneer zij een lucifer moeten aansteken om de ijskorst, die
zich op hun lippen legt te ontdooien. Ze behooren tot den volksstam, die biiten
in het üs hakt, omdat zij nog nooit van overdekte zweminrichtingen hebben
gehoord.
De dravers hebben onder dikke ulsters kinderlijke zielen, omdat zii. terwijl
zij als opgejaagd wild van het kastie naar den muur galoppeeren. visioenen
hebben van warme voeten terwül alles, wat zij bij hun dooie vingers nog
krii^en. een versnelde hartslag is.
Het is alles een kwestie van humor. En er is humor in een trein, die twee
uur te laat is en in een vrouw, die met een réisdeken en een Zuidwester op
den divan zit en beurtelings weent om de kou, een vermoede spoorwegramp en
het bedorven eten. Het is geestig om te zien hoe de kamerplantjes in den
ochtendstond tegen de ruiten ziin vastgevroren en een mooi geheel vormen
met de bloemen, die het guitige winterkoninkje met kwistige hand op de
ruiten heeft gepenseeld. En zoo'n bevroren bad-afloooie is maar niet aardig.
Zoo een rond glashard ijs-cirkeltje, dat voor geen geld of goede woorden het
water doorlaat.
Het wasschen uit keteltjes en een schoone melkkan brengt je immers alleen
maar dichter bij de natuur en als de dakgoot springt — wat nood — de lood
gieter moet toch ook leven?
Nee, de echte natuur-enthousiasten houdgn van den winter. Als hun radia
toren springen, hakken zij zingend hun meubeltjes uit het ijs. En wanneer
, zij tot hun kin in de sneeuw zakken, loopen zij met de rest eronder door het
bosch. Bij een noodgedwongen bezoek aan de stad voor mondvoorraad schaatst
zijn hart vooruit naar dat huisje op de hei, waar zijn vrouw hem wacht met
een gebraden ijsbeer en de kinderen een sneeuwpop hebben gemaakt in de
slaapkamer.
En toch... er zijn menschen die het nooit leeren.
I. v. d. B.
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De opmerkzame lezer heeft begrepen dat Julia
Culp, optredend op verschillende concerten, leer
linge is geworden van de instelling in de hoofdstad,
die jonge menschen opleidt tot uitvoerende voca
listen en instrumentalisten. Op dit tijdstip begint
de correspondentie van een bakvisch met haar
ouders. Het echtpaar Culp heeft die brieven zorg
vuldig bewaard; ze zijn vergeeld, ze hebben diepe
vouwen en plooien; als ze door onze handen gaan,
begrijpen wij, dat een liefhebbende moeder en een
trotsche vader deze kinderlijk gestelde epistels
van een dochter, die het zóó ver zou brengen in
de wereld, als dierbare herinneringen hebben ge
lezen, herlezen en weggeborgen.
„Mogen wij er iets uit overnemen?"
„Als je het de moeite waard vindt..."
Dat vinden wij. En citeeren.
„Maandag, 7 September, 1896... ik kan uw brief
niet afwachten, omdat ik u den uitslag van het
onderzoek van dr. Posthumus Meyes wil meedeelén. Hij heeft gezegd, dat als ik voortging met
zooveel te zingen, ik mijn stem binnen een jaar
kwijt zou zijn, maar die kan gelukkig nog gered
worden, wanneer hij heel voorzichtig behandeld
wordt. En dat zal wel onder de leiding van mejuf
frouw Van Zanten. Ik mag niet meer zingen zon
der haar leiding en in den eersten tijd moet ik
alleen maar spreek- en ademhalinglessen hebben.
Gelukkig dat alles weer in orde kan komen; hij
zegt, dat ik heel goed kan worden, mits ik voor
zichtig ben. Ik heb vandaag al twee lessen gehad;
solfège van Daniël de Lange en declamatie van
professor Van Hamel. Hij lijkt zoo sprekend op zijn
broer hier (bedoeld wordt Groningen), dat ik meen
de, dat hij het zelf was."
„3 Januari 1897... mijn stem -gaat verbazend
goed vooruit; ik heb nu een heele gemakkelijke
hoogte gekregen en diepte ook. Ik ben bij Catharina
van Rennes geweest;
het is een alleraardigste
vrouw en erg geestig; ik heb die liedjes voor haar
gezongen, maar zij vindt ze niet geschikt voor mijn
stem. Ze vindt, dat ik een prachtig geluid heb en
toen zei ze, dat ik daar niet trotsch op behoefde
te wezen, daar ik het toch niet helpen kon, dat ik
zoo'n mooie stem heb, net zoo min als iemand het
helpen kan, of hij blond of zwart haar heeft.
Leuk hè?"
„23 Januari, 1897... ik ben eergisteren naar de
opera geweest, maar zooiets goddelijks heb ik nog
nooit gehoord en dat komt ook nooit weer. Don
Juan werd gegeven met D'Andrade als gast. De
prijzen waren verhoogd, de eerste rang was ƒ 7.50.
Wij hadden dus geen toegang en toen zijn we, een
paar meisjes van het Conservatoire en ik, voor
ons geld gaan zitten voor ƒ 1.40. Mijnheer De
Lange zei tegen ons als wij nu eens wilden zien,
wat kunst was, moesten wij er heen gaan. U moet
dus maar niet boos zjjn, dat ik er heen ben gegaan,
want ik heb genoten. Voor snoeperijen geef ik mijn
geld niet uit en toen dacht ik, het zal wel niet zoo
erg zijn, als ik, om iets moois te hooren, ƒ 1.40
betaal. Wij hebben boven in de hanebalken gezeten,
maar konden alles best zien en hooren.
Gisteren hadden wy repetitie van „Toonkunst";
het is een groote zangvereeniging van ongeveer 350
personen en daar doen de leerlingen van het Con
servatorium ook aan mee onder leiding van Rönt
gen. Er wordt gezongen: „Olav Trygvason" en „Vor
der Klosterpforte", allebei van Grieg wat door den
grooten meester ook allebei zelf zal worden gedi
rigeerd. Hij komt over acht dagen hier om met
ons te repeteeren; er komen ook groote solisten,
onder wie Messchaert. De uitvoering wordt door
het orkest van het Concertgebouw begeleid; zjj be
looft dus schitterend te worden. Wij worden allen
misschien wel aan Grieg voorgesteld; heerlijk hè?"
Tien jaar later zou Julia Culp met Edvard Grieg
en Pablo Casals een recital geven in den Amsterdamschen Stadsschouwburg.

(Wordt vervolgd.)A
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WAT DE TONG STREELT

weten

Stamppot-restjes.

(Op verzoek.)
Perubalsemvlekken.

U hebt in uw rubriek wel
eens een middeltje genoemd
tegen perubalsemvlekken in
een beddelaken. Toen dacht
ik, dat mij zooiets doms niet
zou overkomen, maar op de
een of andere manier heb ik
toch met deze vloeistof ge
morst. Wilt u zoo vriendelijk
zijn, het middeltje nog eens
op te geven?
Onze stadgenoote moet bedoel
de vlekken inwrijven met zeepspiritus en dit eenige uren laten in
werken. Daarna de vlekken in
zeepsop wasschen en naspoelen
met schoon water.
Electrische oventjes.

Zijn er, om zelf te bakken,
evenals oventjes, die men op
een petroleumstel zet, ook
verkrijgbaar electrische oven
tjes, die men, evenals een
waschmachlne, met een snoer
en stopcontact aansluit?
Ik zie met verlangen uit
naar het antwoord in de ru
briek, waarvoor ik u bij voor
baat dank.
Deze bewoonster van Leeuwar
den kunnen wij mededeelen, dat
„losse" electrische oventjes inder
daad in den handel zijn. Het ligt
niet op onzen weg, adressen op te
geven van leveranciers. Hiernaar
zal zij zelf even moeten informeeren.
Een spiegel met „gouden'
lijst.

Ik heb een spiegel met een
gouden lijst, maar die is door
de kachel enz. vuil geworden.
Hoe moet ik nu die lijst
schoonmaken en waarmee?
Misschien heeft u een
recept voor een dergelijk ge
val.
Hier kan een rauwe ui goede
diensten bewijzen. Een ui van
flinke grootte doorsnijden en met
het snijvlak van een der helften
de lijst afwrijven. Het vuil wordt
op die manier verwijderd. Het
vocht, dat op de lijst achterblijft,
wordt met een zachten, drogen
doek weggenomen.
Een andere methode is deze
de lijst voorzichtig afwrijven met
een zacht lapje, gedrenkt in wat
losgeklopt eiwit, dat met een
beetje water is vermengd.
Men moet vergulde'lijsten niet
te vaak schoonmaken. Het ver
guldsel is er in een dun laagje op
gebracht en men zou bij al te
grooten ijver weieens meer kun
nen bederven dan goed maken.
Oliekan omgevallen

In de keuken viel de olie
kan om, op een looper van
naturel-kleurig matting, (ef
fen) zoodat daarop een don
kere vlek ontstond.
Ik heb den looper meteen
opgenomen en in de buiten
lucht gehangen.
Weet Huismoeder ook raad
om die vlek te doen verdwij
nen?
Petroleumvlekken
verdwijnen
vanzelf, maar men moet een beet
je geduld hebben. Wind en zon
oefenen een gunstigen invloed,
ze bevorderen namelijk het ver
dampingsproces.
De mat kan
ook worden neergelegd in een
goed verwarmd en goed geventi
leerd vertrek.
Oranjekleurig linoleum

De donkere plekjes en de kring,
die zitten in het oranjekleurige
linoleum, waarmee een Amsterdamsche geen raad weet, kunnen
worden weggeschuurd met zand
of met Brusselsche aared en azijn,
ook wel met fijne staalwol, als het
linoleum doorgedrukt is en effen
van kleur. Als wij den brief goed
begrijpen, is dit laatste wel het
geval. Of hier sprake is van door
gedrukt (inlaid) linoleum, heb
ben wij er niet in kunnen lezen,
Mocht dit niet het geval zijn, dan
is er weinig aan te verhelpen en
zullen nieuwe en gave stukjes
linoleum de gevlekte moeten ver-•utgen.
Het koken van waschgoed.

Als antwoord op een desbe
treffende vraag laten wij hier vol
gen wat over het koken van
waschgoed wordt verteld in „Be
handeling der wasch" door J. W.
Suyvér—Landré:
Waschmachines treft men

't Is op het oogenbüik de tijd van den stamp
pot, tiet veelgeliefde Hollandsche wintergerecht. En juist omdat iedereen er van houdt,
is de huisvrouw geneigd om haar porties niet
te karig uit te meten. Zij neemt het zekere
voor het onzekere en zorgt ervoor, dat er „wat
méér dan genoeg" is.
Met 't' gevolg, dat er wel eens een restje
wordt overgehouden.
Is het een restje van behoorlijk formaat,
zoodat we het toereikend vinden om aan ieder
een „warm hapje" bij de boterham te geven
of er zelfs een kleine portie vóórgerecht bij
het middagmaal van te maken, dan hebben we
alleen maar zorg te besteden aan het doelma
tig opwarmen. De smakelijkste resultaten
worden verkregen door eerst in de pan een
bodempje water of melk te doen, dit aan de
kook te brengen, er een Maggi's bouillonblokje
in op te lossen en ér tenslotte de hoeveelheid
kouden stamppot bij te doen. In de goed slui
tende pan laten we dan op een zacht vuur
alles door en door heet worden, nu en dan
roerende om aanbranden te voorkomen. Het
gerecht komt dan — dank zij de toegevoegde
vloeistof — behoorlijk „smeuig" op tafel, ter
wijl het aan het toegevoegde bouillonblokje
zijn pittigen smaak heeft te danken.
We kunnen den overgebleven stamppot ook
verwerken tot eenige bordjes soep. We doen
het restje in de pan, zetten het op een zacht
vuur en verdunnen het geleidelijk en onder
voortdurend roeren met zoovéél bouillon als
noodig is om de oorspronkelijke stevige massa
tot de normale soepdikte te brengen (voor den
bouillon rekenen we in dat geval 2 bouillon
blokjes per halven liter kokend water).
Noedeln.

(Op verzoek.)
Men kan zelf „noedeln" bereiden van de
volgende ingrediënten:
500 gr. bloem, 3 eieren, 5 gr. zout.
Doe de bloem in een kom, maakt er in 't
midden een kuiltje in tot op den bodem, stort
in dat kuiltje 3 eieren, die eerst met 5 gr. zout
zijn geklopt. Meng geleidelijk aan de omrin
gende bloem door de eieren, totdat tenslotte
een zeer stijf deeg verkregen is. Kneed dit
met de handen tot een soepele massa, die
gemakkelijk van de handen loslaat en bij het
doorsnijden kleine gaatjes vertoont en dus
sponsachtig is geworden. Rol het dun uit op
een met bloem bestoven tafel, ter dikte van
pl.m. 2 mm en liefst zóó, dat het een rechthoekigen lap vormt. Laat dezen deeglap wat

aan in zeer u'teenloopenden
vorm en van sterk varieerende constructie. De eenvoudig
ste uitvoeringsvorm is het
waschfornuis, waarin het
goed wordt uitgekookt. De
circulatie van het sop door
het waschgoed is een gevolg
van het koken; bij dicht gepakten ketel laat de circu
latie te wenschen. Mechani
sche behandeling blijft bij
deze wijze van wasschen bijna
geheel achterwege; hierdoor
heeft het waschgoed welis
waar minder te lijden, maar
het wordt ook minder schoon.
Het koken veroorzaakt, in
dien behalve zeep ook soda
wordt gebruikt, bijvoorbeeld
zeeppoeder, een groote che
mische slijtage, vooral van
het linnen: dit demonstreert
zich op zichtbare wijze door
geelkleuring van het wasch
goed.
Bij gebruik van een waschketel stijgt het sop in de buis
en stroomt door den sproeier
op het waschgoed. Op deze
wijze wordt een betere circu
latie van het sop verkregen
dan in het waschfornuis. Bij
gebruik van soda of zeep
poeder ontstaat ook in dit
geval een groote chemische
slijtage, vooral van h>et lin
nen. Men heeft wasohketels
met draaibaren sproeier; bij
het draaien wordt het wasch
goed door elkaar geroerd.
Tot zoover deze
vakkundige.
Verdere bijzon
derheden kunnen
wij niet geven; het
zou te veel plaats
ruimte
vragen.
Onze lezeres kan
zich door een leve
rancier van deze
artikelen volkomen
op de hoogte laten
brengen. Zij moet
echter niet verge
ten, dat alle ge
bruiksartikelen op
den duur slijten.

opdrogen, b.v. op een schoonen doek gelegd,
totdat het deeg, als het wordt opgerold, niet
meer aan elkaar plakt, maar toch nog soepel
genoeg is om dit oprollen mogelijk te maken.
Is het zoover, rol dan den geheelen lap op, snijd
er met een scherp mes reepjes van en ontrol
die weer.
Als de noedéln bestemd zijn voor later ge
bruik, moeten die smalle reepjes goed droog
worden, men bewaart ze dan in een trommel.
Wil men ze direct gebruiken, dan moeten ze
in een pan met goed-kokend water worden
overgebracht, waarin ze een kwartier zachtjes
doorkoken. Neem ze uit het kokende water
en vermeng ze naar eigen smaak met dikke,
smakelijk gekruide tomatenpurée en boter.
Geef er een schaaltje geraspte kaas afzonder
lijk bij.

Wat

(Op verzoek.)
ï liter melk, een even groote portie room,
1 ei en 1 dooier, 60 gr. suiker, 12 è. 14 gr.
gelatine, 25 gr. rozijnen, 20 gr. snippers, 30
gr. luchtige biscuits, een pakje vanillesuiker
en pl.m. 1 dl marasquin.
Ei, dooier en suiker goed samen klutsen;
melk, room en vanillesuiker tezamen aan de
kook brengen; een scheutje van dit kokendheete mengsel bij de eierenmassa doen, goed
roerende, dan voorzichtig al de melk en room
erdoor roeren en de massa au bain Marie laten
binden. Ze dan afnemen en er de in koud
water geweekte en daarna stijf uitgeknepen
gelatine in oplossen. De massa goed roeren,
even laten afkoelen en er dan de andere
ingrediënten doorheen mengen. De rozijnen
moeten van te voren in weinig water worden
opgeweld en goed uitlekken voordat ze wor
den toegevoegd. De puddingmassa af en toe
roeren, totdat ze zoo gelei-achtig is, dat het
vulsel niet zakken kan.
Een puddingvorm met koud water omspoe-.
len en er, "laag om laag, de biscuits en de pud
dingmassa in overbrengen. Het is zaak er
voor te zorgen, dat de biscuits nergens in aan
raking komen met den rand van den vorm,
hij zou anders niet gemakkelijk gestort kun
nen worden.

Bevroren leidingen.

Een medicus uit Gelderland
schrijft het volgende:
Met deze felle koude heeft
men vaak te kampen met be
vroren leidingen.
Om die te ontdooien wordt
nog wel eens gebruik ge
maakt van soldeerlampen —
waardoor herhaaldelijk brand
ontstaan is. Zonder eenig ge
vaar kan hiervoor de haardroogmachine (de Föhn) ge
bruikt worden: het ontdooi
en duurt wat langer maar het
apparaat is zeer bruikbaar
èn gevaarloos. Ik hoorde of
las er nooit over. Daarom
meld ik het u; misschien kun
nen anderen er hun voordeel
mee doen

„Fladderak".

Dit is de Groningsche benaming voor
citroenbrandewijn. De lezer uit Heemstede
kan dezen geurigen drank bereiden door
citroenschillen en wat kandijsuiker in
een
flesch of karaf te doen en die dan bij te vullen
met brandewijn. De flesch goed sluiten, het
mengsel eenige weken laten staan, het af en
toe omschudden en dan maar eens proeven of
de smaak naar genoegen is.

Pluche tafelkleed. noodige voorzichtigheid

geschie
den. Het zeepsop moet zeer lauw,
bijna koud zijn, er mag niet ge
wreven of gewrongen worden,
maar alleen heen en weer gespoeld
of geklopt. Zitten er vuile plekken
in het kleed, dan is het 't beste,
die met de platte h"nd te bewer
ken. Ook bij het spoelen op dezelf
de manier te werk gaan en alles
vlug achter elkaar afhandelen. Het
kleed kletsnat te drogen hangen,
liefst wijd-uit en over een rek en
het af en toe omhangen, dus nu
eens in de lengte, dan in de
breedte. Het strijken
geschiedt
op den verkeerden kant en voor
dat het kleed volkomen droog is.
Het kleed mag daarbij niet worden
neergelegd, maar moet, met behulp
van een tweeden persoon, strak
gespannen worden vastgehouden.
_ TEEKENINGEN
Mocht het kleed niet kleurecht
OOK NAAR BESTAANDE FOTO'S
J. ROTGANS zijn, dan zal het door tetra ge
haald moeten worden of een chemi
HOOGEWEG A7. AMÜTERCAM
sche reiniiging moeten ondergaan.

Gaarne zou ik van u vernemen,
op welke manier ik een pluche
tafelkleed zelf kan wasschen.
Om te beginnen moeten wij de
lezeres, die bovenstaande vraag
deed, aanraden eerst eens te on
derzoeken of het tafelkleed wel
kleurecht is. Dit gaat heel gemak
kelijk met behulp van een wit lap
je dat vochtig is gemaakt. In dat
natte lapje drukt men stevig een
puntje van de stof die men wil
onderzoeken. Blijft het lapje wit,
dus zonder vlekjes, dan kan gerust
tot wasschen worden overgegaan.
Dit moet toch in elk geval met de

Wij nemen met
wenk over.

a

Bij Apoth. en Drog. è. 40 ct. per
pak en 15 ct. per klein pakje; óók
in handige en voordeelige strooibussen è. 90 ct.

Twee paar schoenen.

Onze stadgenoote zal verstan
dig doen, het verpakken van de
serviezen, het glas
werk en het kris
tal toe te vertrou
wen aan de firma,
die de verhuizing
de kleine piano met
heeft aangenomen
den dubbel gespan
en die zich daar
voor verantwoor
nen zangbodem.
delijk stelt. Wat
waardoor verrassend groote toon.
de boeken betreft,
Normale repetitiemechaniek
en
geven wij haar
speelaard. Inderdaad n „Bijou 1
den raad, ook hier
voor
kisten
te
Prijzen f 475.- en f 490.laten komen. De
andere onderdeelen
Spui 12
A'dam
van het werk moet
zij met de vaklie
i Rotterdam - Arnhem - Breda - Leiden ••
den bespreken.
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dezen

een bewoonster van
Velsen).
De gordijnen moeten geweekt
worden In lauw zeepsop; voor het
wasschen zullen
twee sopjes
noodig zijn, die wel iets warmer
mogen zijn dan het weekwater.
Voorzichtige
behandeling,
dus
zonder wrijven of wringen, is
noodig. Wat het spoelen betreft,
raden wij, dit tweemaal te doen
in lauw, daarna nog een paar
keer in koud water.
De bruine kringen zullen er dan
wel uit zijn, de andere vlekjes
echter niet. Om deze weg te krij
gen zal naar alle waarschijnlijk
heid als bleekmiddel een 14 3
procents oplossing van waterstofperoxyde genomen moeten wor
den. Goed naspoelen is een ver
eis ohte.
Is onze lezeres er wel zeker
van, dat de gordijnen tóch niet
zoo hangen, dat ze. op verschil
lende plekken in aanraking komen
met de ruiten? Wij raden haar,
dit bij het opnieuw ophangen van
deze glasgordijnen epns extra te
controleeren.
Om ze weer crème te krijgen
kan oker worden gebruikt. Dit, Is
een poeder, dat men in een klein
katoenen zakje doet en zoo lang in
het water heen en weer slaat, tot3at dit de k'eur heeft gekregen, die
men geschikt vindt. De kleurstof
moet geliikmatig
in het water
verdeeld ziin. Om te beoordeelen
of de vloeistof de juiste kleur
heeft, kan men er een klein wit
lapie In domnelen, dit stevig uit
drukken en vlug laten drogen.

Beide paren schoenen, bedoeld
in een briefje uit Breda, moeten
eens grondig, worden schoonge
maakt. Hiervoor mag in dit geval
gerust lauw zeepsop worden ge
bruikt. Al de ongerechtigheden
zullen dan verdwijnen. Verder kan
de behandeling worden toegepast,
die ook een vorigen keer zooveel
succes had. Vooral goede schoencrème gebruiken!
Bij een verhuizing.

dank

Glasgordijnen.

PORTRET-

oir

moet

weten

Chipolata-pudding.

Als Uw IIUID VLEKKERIG is of
wanneer
VETWOBJIPJES
OF
PUISTJES Uw teint dreigen te be
derven, neem dan Radox! lederen
avond betten met warm water,
waarin een weinig Radox is opge
lost. doet wonderen. —

gij

(Voor

Een fleschje inkt laten vallen.

Op den eersten dag van 't
jaar heb ik het ongeluk ge
had, een fleschje inkt over
den grond te laten vallen. Nu
is de vloer bedekt met mat
ten. We hebben direct ge
tracht met spons en water de
vlek te verwijderen en ook
met melk over de vlek ge
wreven, maar het is er niet
uitgegaan. Het is nogal een
opvallende plaats en daarom
wilde ik het wel zoo spoedig
mogelijk verhelpen, vandaar
dat ik u direct schrijf. Zoudt
u me kunnen zeggen of er nog
iets aan te doen Is? Na de
behandeling met melk heb
ben we niets meer gepro
beerd.
Soms helpt in een dergelijk ge
val het wrijven met een doekje,
dat gedrenkt is in ongekleurden al
cohol. Onze lezeres kan daarvoor
jenever, brandewijn, eau de colog
ne of absoluten alcohol (deze laat
ste vloeistof is nogal duur') ge
bruiken, 41 of niet verwarmd.
Dat verwarmen moet geschieden
in een bakje met heet water en
niet op vuur of vlam.
Een andere manier om een inkt
vlek weg te krijgen uit een vloer
mat is, deze te betten met azijn
of citroensap, afgewisseld met
ammonia. Ofwel de vlek om
beurten wrijven met een sterke
oplossing van citroenzuur en met
zeepsop waaraan een scheut am
monia is toegevoegd.
Het is heel moeilijk, precies
het juiste middel te noemen, om
dat er zoovele inktsoorten be
staan. Wij hopen, dat een der
door ons genoemde „recepten"
het gewenschte succes zal heb
ben.
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Een vettig vlies op de thee.

Er is heel wat belangstelling
voor dit onderwerp. Omtrent de
oorzaak van het verschijnsel
loopen, naar ons uit de brieven
blijkt, de meeningen nogal uiteen.
Zoo schrijft een Santpoortsche
lezeres nog:
Met belangstelling las ik
over het „theeraadsel". Ik
heb (woonachtig in Sant
poort) ook veel last gehad
van aanslag in de theekopjes
en probeerde
van alles,
o.a. verschillende theesoorten
water uit de boiler, leiding
water, Niets hielp. Volgens
mij is de oorzaak het soort
water uit den boiler, leiding
water tamelijk hard. Vroeger,
toen ik in Utrecht woonde,
had ik er geen last van; daar
is het water zacht. Toevallig
kwam mij ter oore, dat men
een theepot niet te „schoon"
moet afwasschen, dus niet
telkens allen aanslag verwijde
ren. Alleen maar met warm
water omspoelen, meer niet.
Dat zou den smaak verhoogen. Ik dacht: probeeren
en kreeg een zeer goed resul
taat. De vettige aanslag bleef
weg en nu drinken we weer
ons ouderwetsche kopje thee
Ken stadgenoote aan het woord:
Naar aanleiding van de
klachten over „vettige thee"
wilde ik u even mededeelen
dat m.i. de oorzaak van die
vettigheid
niet
gezocht
moet worden in de
thee,
maar in het t h e e s e r v i e s !
Ik zelf heb indertijd een mo
dern aardewerk servies ge
had, waarvan achteraf bleek
dat het niet goed geglazuurd
was Gevolg was, dat de vet
tigheid van melk of afwaschwater in de poreuze kopjes
trok, wat op den duur merk
baar was aan den smaak van
de thee en aan een bruinen
aanslag in de kopjes.
Ook een bewoonster van Arn
hem heeft hetzelfde ervaren. Zij
vertelt:
Laat uwe lezeres, die nu in
de hoofdstad woont, zich toch
vooral niet verbeelden, dat
men daar geen heerlijke thee
kan zetten! Ik zelf ben een
Amsterdamsche en... onder
vond hier in Arnhem iets der
gelijks als waarover uwe le
zeres klaagde. Een goede ken
nis wees mij op den oorsprong
van het kwaad. Ik had nl.

Wat

streelt
pag.

Heel Nederland gebruikt öf
ö£ Nezo. De enthousiaste opmer
kingen luiden over het algemeen:
Blank als sneeuw! Volkomen
droog! Hygiënische verpakking!
Hoogste zuiverheid! Gegaran
deerde kwaliteit! Zout uit eigen
bodem!
Heel
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slecht geglazuurde kopjes en
theepot in gebruik, een goed
koop stel. Toen ik een ander
en beter afgewerkt seviesje
nam, was het gedaan met vetachtige vliesjes op de thee en
met den eigenaardigen bij
smaak. Laat de klaagster het
ook eens probeeren met een
porseleinen theeserviesje, zij
zal dan stellig tevreden zijn.
Nog eenige brieven, ongeveer
van denzelfden inhoud, bereikten
ons. Het is onnoodig, ze hier over
te nemen; wij vermelden alleen,
dat de lezeressen uit Haarlem.
Zwolle en Blaricum er eveneens op
svezen, dat de makelij van het thee
serviesje oorzaak kan zijn van
bovenbedoeld kwaad.
Wg meenen nu voldoende aan
dacht aan dit onderwerp te hebben
gegeven.
Bami goreng.

(Voor een Haagsche, die Indischgasten in huis heeft.)
4 stukken mie — 2 ons varkensvlecsch — gebraden kleine
frikadelletjes, gemaakt van J ons
gehakt (op de gewone wijze met
i sneetje geweekt brood — iets
zout — iets peper) — of \ ons ge
pelde gekookte garnalen in de
plaats van de frikadelletjes — 4
knoflookpitjes — 6 sjalotten —
een stuk gember zoo groot als een
hazelnoot (h theelepel gemberpoe
der) — li eetlepel soja — 8 tak
jes selderij — ongeveer 30 peultjes
uit 't blik — zout en peper naar
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIII

Nederland

gebruikt

öf

gij

moet

(Slot

van

Als antwoord op de brieven
van lezeressen uit Amersfoort,
Groningen en Wormerveer, waar
in, zij het dan op verschillende
smaak — 2 eieren — 2 lepels manier, wordt geklaagd over het
melk — 1 citroen — en 5 lepels vermoeiende werk in de keuken,
wanneer men onvoldoende of geen
slaolie.
De gehaktballetjes worden in 5 hulp daarbij heeft, willen wij
lepels slaolie bruin gebraden. In de eenigen goeden raad geven wat
rest van de slaolie fruit men de betreft „vereenvoudiging van den
fijn-gesneden knoflookpitjes, de arbeid". Uit de mededeelingen
gesnipperde sjalotten en de gem- j die wij in den loop der weken ont
ber In een r>an brengt men 1 litor ' vingen van huisvrouwen uit alle
water en IJ theelepel zout aan de deelen van het land, blijkt wel,
kook. In het kokende water doet dat men over het algemeen bij het
men de koekies mie en laat ze in verrichten van de dagelijks voor
de dichtgedekte pan staan, onge komende bezigheden vasthoudt
veer J uur De mie niet te gaar aan de oude sleur. Waarom bij
koken, met koud water afspoelen voorbeeld doet men het werk in
en aan gtukies snijden. Het vleesch de keuken niet zooveel mogelijk
'n kleine stukjes snijden en opzet zittende? Waarom stéüt men
ten met \ liter kokend water en 1 groente uit te zoeken, aardappelen
theelepel zout. Na een kwartier te schillen, appelen schoon te
eraan toevoegen de mie, de fijn maken? Waarom gaat men niet
gesneden selderij, de soja, de oeu- zitten bij het poetsen en schuren?
len en een klein tikje peper. Alles Men dient er voor te zorgen, niet
± 15 min. zachtjes laten door alleen in de kamers, maar ook in
koken en dan de gefruite knoflook, de keuken stoel en tafel te hebben
kalotten en gemberpoeder biivoe- op juiste hoogte, dus in dat op
pren en nog 5 min. laten meekoken. zicht volkomen bij elkaar passen
Ten slotte de gebraden frikadelle de, zoodat het lichaam een goede
houding heeft bij het verrichten
tjes of de garnalen er bij doen.
Van de eieren met wat zout een van de bezigheden. Een voetbank
eierstruif maken. Hiervoor de rest je moet daarbij niet vergeten
worden.
van de slaolie gebruiken.
Heel veel werk geven vaak
Als de bami in een schaal opge
diend wordt, schikt men de struif, matten en kleedjes, die in de keu
in smalle reepjes gesneden, er ken op den vloer liggen en waaruit
overheen. Men geeft er in een vlekken van vet, olie, jus, boter
sauskom soya, citroensap en sam zoo moeilijk weg te krijgen zijn.
Een geschilderde granieten vloer
bal bij.
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zijn heel wat gemakkelijker schoon
te houden dan al die kleedjes,
loopertjes en matten. Ook op de
keukentafel moet men geen be
smettelijke kleedjes leggen. Bedek
het tafelblad liever met een stuk
linoleum, dat op maat is gesneden
en leg er pas, als de bezigheden
zijn afgedaan, een kleedje op.
Verder — wij hebben hier al
eerder op gewezen — verdient het
aanbeveling om in de keuken zoo
veel mogelijk weg te bergen in
kasten en laden. Alles wat aan de
muren hangt en open en bloot op
planken staat, moet op geregelde
tijden
worden schoongemaakt.
Voorwerpen, die nooit gebruikt
worden, hooren niet thuis in de
keuken. Ze geven daar alleen maar
extra werk.
Daar wij nog niet lang geleden
allerlei vereenvoudigingen aan de
hand deden wat betreft de bezig
heden in andere gedeelten van het
huis, speciaal ook wat de slaap
kamers betreft, meenen wij met
het bovenstaande voldoenden raad
te hebben gegeven.
Zilveren eierlepeltjes.

Ze zijn wel aardig om te
zien, maar niet practisch in
het gebruik, de eierlepel
tjes van zilver, die ik onlangs
ten geschenke kreeg. Telkens
worden ze bruin en moeten
dan weer gepoetst worden.
Ik heb een meisje voor halve
dagen,
dus
betrekkelijk
weinig hulp. Kan ik die lepel
tjes niet op eenvoudiger
manier schoon krijgen ? Ik
wil ze graag blijven gebrui
ken.
Jawel, dat kan, door ze af te
wrijven met vochtig zout. Laat
onze stadgenoote dat ouderwet
sche middeltje maar eens pro
beeren, 't geeft geen vuile handen,
zooals het poetsen.

Glas en kristal.

Men kan het springen van glas
of kristal, waarin heete vloeistof
of spijs wordt gedaan, voorkomen
door het voorwerp in een natten
doek te wikkelen of door er een
zilveren lepel in te zetten die
bodem en rand raakt. Het vullen
moet, ondanks deze voorzorgs
maatregelen, toch langzaam en
voorzichtig geschieden.

Een rubber wringer.

De Bussumsche lezer (es?) moet
een vakman vragen of de wringer
van rubber nog gerepareerd kan
worden en zoo ja, op welke ma
nier dit moet gebeuren.

Bijvoegsel
van het
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Een zangeres met
wereldreputatie:

N

JuliaCulp
lp

AMEN
doemen...»
namen van gebou
wen en steden, van
mannen en vrouwen, van
landen en werelddeelen,
en bij het doemen van
die namen doemen herin
neringen,
kaleidoscopiach' bont en zóó vlug,
dat wij zoeken naar een rustplaats; naar een
punt van uitgang. Namen:
Aeolian Hall,
Carnegie Hall... New York, Boston, Philadelphia, Madrid, Londen, Berlijn, Weenen... Konin
gin Wilhelmina, keizer Wilhelm II, keizerin
Augusta Victoria, president Taft, president Wilson, infante Isabella, Europa met schier al zijn
landen, Amerika, en dan het punt van uitgang:
Groningen, het Gedempte Zuiderdiep... Julia
Culp, blond, bruinoogig, een schoolmeisje, zoo
als er in die jaren duizenden ter schole gingen in
de noordelijke provincie, die later, als heel het
land, zoo trotsch zou zijn op het wereldberoemde
gewestgenootje.

Roemvol, glansrijk, is de loopbaan van de
vrouw, die als jong meisje het land verliet; die,
Cornelia van Oosterzee schreef het eens in het
„Handelsblad", als de eerste van alle liederzan
geressen ter wereld werd beschouwd, en die nu,
vrouw van rijperen leeftijd en rijke ervaring,
naar haar vaderland is terug gekomen om haar
leerlingen ervan te overtuigen, da't de menschelijke stem alleen dan het hoogste kan bereiken,
als een lied doorvoeld en vooral eenvoudig wordt
weergegeven.
Want ondanks den stralenden
glans van haar stem zou deze zangeres haar
publiek nooit zóó hebben kunnen boeien en ont
roeren, als zij niet, naast het geluid, ook een
eigen stijl had gecultiveerd op een wijze, zooals

gulden;

b. het gewone aantal troost
prijzen,
Over deze rubriek kan niet
worden gecorrespondeerd!

84. voorzetsel.
85. zeevisch.
86. bepaling van tijd.
88. niets.
91. warm.
92. onverwachts.
94. namelijk (afk.).
95. maat.
96. tafel (Fr.).
97. slank, sierlijk.
99. melkproduct in meervoud.
102. uitdrukkingsmiddel.
103. onverwachts, eensklaps.
106 snelle loop.
107. broedsel.
109. plaats in Gelderland,
110. als hor. 30.
112. vaartuig.
113. meisjesnaam.
114. Werver (in slechten zin),
115. hoofdstad in Europa.
VERTICAAL,
1. zuidvruchten.
2. berg waar Aaron stierf,
3. wilskracht.
4. vuurpijl.
5. wat resteert.
6. iets van weinig waarde,
7. voegwoord.
9. doodmoe.

10. aanzien.
11. verrichtte.
12. hemelsch wezen.
13. zeuren.
14. bier (Eng.).
15. naief.
18. openen onbekende gebieden.
22. gaat voor de baat uit.
23. voertuig.
24. getal
26. vuur (fig ).
28 Fransch componist
29. Duitsch mysticus (14e eeuw).
32. rivier in Duitschland.
33. maat.
35. bijwoord van graad.
37. steenkoolproduct.
39. attribuut van postillon.
40. langs, over.
41. toorn (Lat.).
42. ingeschapen drang.
45. lidwoord.
48. dit is (afk ).
51. onbebouwd.
52. voorwerp van vereering by pri
mitieven.
54. afzonderlijk.
55. glimlach (Eng ).
57. lichaamsdeel.
59. de „draadlooze" (Fr.) afk.

laat.
griezelig, nauw.
wildschotel.
havenstad.
veenstreek.
Egyptische god.
bloedverwant.
Japansche munt.
voegwoord.
wit.
mannelijke haartooisels.
bloemdeel.
haven im Azië.
met bloed bevlekt.
veste.
voorzetsel.
reeds.
hoofdtooi.
lage, gemeene (examen spelling)
verboden.
rood (heraldiek).
voertuig.
voegwoord.
tijdelijk woning.
voetbalclub.
groente.
vluchtige substantie,
de ,,moeder allej 'evenden".
dierengeluid.
maar (afk).

De oplossing van de opgave van 30
December was:
A—B—C—D = Boroboedoer — beo
— oor — de = ROB.
E—F—G—H — indigestie — die —
git — es — IN.
X—J—K—L — Mesopotamie — mep
— motie — ar: SO.
M—N—O—P—Q = Panamakanaal
— pa — ma — kan — aal — NA
R—S—T = ladelichter — la —>
lichter = DE.
X = ROBINSONADE.

De prijswinnaars.
De h o o f d p r i j s — tien gulden
— viel ditmaal ten deel aan: F. Mul
der, BloemendaaL
T r o o s t p r i j z e n worden toege
kend aan: J. Berkenbosch Berends,
Arnhem; J. J. ten Broek, Westerein
den (Gr.); dr. B. Brongers Lzn,
Veendam; mej. B. Franke, Lienden;
H. L. Hulshoff, Den Haag; mej. D.
M. H. Jarigse, Twello; W. Luberti,
Den Haag: W. J. Mantz, Zeist: A.
Nicolaï. Apeldoorn; prof dr. D. van
Os, Groningen; mej. G. Seisener,
Krommenie; mevr. M. Tünnissen—
Outmayer, Hilversum; mej. T. Valkenburgh, Hilversum; mej. Annie de
Vries, Rozenburg; P. A. van Zuylen,
Bloemendaal; C. E. ten Cate. mevr.
S. Ie Grand—De Haan. J. Hendriks,
mej. mr. W. Ingenhoes. mej. Emmy
Lammers, A. W. Oderwald, E. Overbosch, niej. H. van Seenus. G. J.
Smit, J. H. Wichen, allen te Amster
dam.

slechts weinigen die kunnen
benaderen.
De .vrouw, die het hoogste
bereikte, wat een kunstenaar
ten deel kan vallen, zit tegen
over ons in haar Amsterdam
sche woning en vertelt uit den
schat van haar herinneringen,
die zij, eenvoudig als zij is
gebleven, kwalificeert als tijd
perken uit haar leven, die zich
gaandeweg hebben ontwikkeld.
En liever dan zich te verdiepen
in grootsche huldigingen, in
het verloop van intieme avon
den aan vorstelijke hoven en
eerbetuigingen, haar ten deel
gevallen van de grooten der
aarde, praat Julia Culp over
haar kinderjaren.
„Laten wij over Groningen
praten," zegt zij, „alles wat
met mijn geboortestad samen
hangt, koester ik. Ik verlang
ernaar om er weer eens te
N
zijn."
„Goed" zeggen wij, „laten wij over Groningen
praten."
De zusters kijken elkaar aan en glimlachen.
Want mevrouw Rijkens—Culp, die haar zuster
op zooveel reizen heeft vergezeld, op zooveel
concerten geaccompagneerd, zit mede in den
kring en zij moedigt Julia aan om van haar eer
ste optreden te vertellen, waar geen krant ooit
over schreef. Het was een debuut, niet in een
concertzaal, maar voor de klas van een school
met den Bijbel. Daar staat een zesjarig meisje;
met een klankrijk stemmetje zegt zij een versje
met een vérstrekkende moraal, waaruit noch zij
noch haar kleine medescholieren de les kun
nen puren, die de „dichter" er in wilde leggen.
Eten menschenleven met al zijn ups en downs,
een kunstenaarsloopbaan in haar rijkste scha
keeringen ligt'tusschen het uur, toen Julia dat
versje voordroeg en het oogenblik, waarin zij
voor ons opzegt:
Ach, nu is mijn beste kleedje
Reeds bedorven door. een smet.
Wie heeft toch zijn vuile vingers
Op het voorpand juist gezet?
Is er nooit meer uit te krijgen,
Lila zijde is zoo teer
En de smet gaat aldoor verder,
't Gansche kleedje deugt niet meer.
Meisjes, denkt dus aan uw kleedje, .
Houdt het altoos smett'loos rein
En bedenkt, dat heel je leven
Even smetteloos moet zijn.

„SCHIJN-ALGEBRA"
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De oplossing van deze opgave
kan worden ingezonden tot en met
Dinsdag 23 Januari des avonds
twaalf uur. Men schrijve in den
linker bovenhoek van enveloppe
of briefkaart het woord „Puzzle"
en gebruike bij voorkeur g é é n
gevoerde enveloppe.
Als prjjzen zijn beschikbaar:
a. een hoofdprijs van tien

E eerste kruiswoordpuzzle van
dit jaar; niet al te moeilijk, een
soort gangmaker van wat nog
komen zal. Toch ook niet heelemaal „voor de poes". Nog even
een verzoek: geef oplossing en
naam met adres niet op twee af
zonderlijke papierties En dan nog
een antwoord op een vraag: oplos
singen van alle lezers en lezeres
een zijn welkom.
En nu hier de omschrijvingen:

i

pag.

Minder inspanning. een bedekking van zeil of linoleum,

KRUISWOORDPUZZLE

HORIZONTAAL..
1. automerk.
8. muziekinstrument.
16. electrisch gelaien atoom.
17. riviertje in Engeland.
19. worteL
20. Mohammedaansche titel.
21. jeugdige vacantieganger.
23. nieuwsbureau.
25. natuurverschijnsel
27. stuur.
28. bekende diergaarde.
30. deel van Sumatia
31. inzameling van vruchten.
33. en dergelijke (afk.).
34. grondtoon (muzien).
36. zegelde
38. vorstelijk bevelschrift (vierde
letter ontbreekt).
39. wegbedekking.
43. omlaag.
44. ontkenning (spreektaal).
45. noot (muziek).
46. zeer klein (c ~ K).
47. en'dergelijke (afk).
49. meisjesnaam.
50. verzwakt bijwoord,
51. zeer goed.
53. scheepstype (letteromzetting).
54. handelsterm.
56. reeks
57. voertuig.
58. voorzetsel.
60. hope (Lat.).
61. pers.voor.woord.
63. noodig om te slagen.
65. familielid.
66. uitroep bij warmte.
67. kunst (Lat ).
68. laatstgenoemde (afk).
70. waterstand.
72. gebogen.
74. stadje in N.-Brabant.
76. telwoord.
¥8. meisjesnaam.
•*»
79. getal.
81. staatkundige partij (afk.).
82. schiereiland in Airië.

weten

Jozo

„Moeder, kon je niet zien, hoe mijn knieën onder
mijn jurk geknikt hebben?"

Dan is er een tweede optreden in Groningen,
waarvan Julia wenscht te vertellen. Zij is nu
elf jaar; op de bovenzaal van café „De Pool"
aan de Groote Markt houdt de gemengde Zangvereeniging „Crescendo" een feestelijke verga
dering. Het programma is veelzijdig en hieruit
nu blijkt ook de veelzijdigheid van de uitgebreide
familie Culp.
Want öf wordt opgevoerd „De
Werkstaking" van Rosier Faassen, dan wel een
operette „De verliefde bakkersmeiden", öf lie
deren solistisch worden voorgedragen dan wel
voordrachten gedeclameerd, altijd staat onder de
namen der executanten één Culp vermeld. Het
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GAAT THANS

De zusjes Culp in den tijd, toen Julia reeds
„declameerde".
jongste lid is de jongejuffrouw Julia. In verband
met het vorderen van den avond mag de jonge
juffrouw alleen vóór de pauze een nummer bren
gen, een vioolsolo; niemand dacht er in dat jaar
nog aan, dat dit meisje eens als zangeres van
zich zou doen spreken.
Dan komt het échte optreden, het optreden
tegen honorarium. In een brief, gedateerd
6 Februari 1896 lezen wij:
Den Heer B. Culp,
M.,
Namens het Comité der Muziekvereeniging
heb ik de eer U hierbij ƒ 15 te doen toekomen
voor de zeer gewaardeerde medewerking van
Mej. Uwe dochter op de eerste Kamermuzieksoirée.
Hoogachtend,
- .

Uw dw.
W. Wolthers.

Als noot staat onder dit schrijven de vol
gende aanteekening van den vader der executante:
„4 Februari 1896 heeft onze lieve Julia bij
bovengenoemde Vereeniging voor 't eerst voor
geld gezongen."
Vijftien gulden... hoe zou mijnheer Wolthers
wel hebben gekeken, als iemand hem toen had
voorspeld, dat Julia Culp in de toekomst hono
raria zou ontvangen van vele duizenden guldens
op één avond.
In dien tijd zongen op zekeren avond F;e
Groneman, de latere zangeres Freddy Faber—
Groneman en Julia Culp in de Harmonie. De
namen van Dehé, Oortmerssen, Muller en Weijne
staan voluit gepubliceerd. Zij zijn erkende instru
mentalisten ; de beide zangeresjes moeten er nog
komen; men volstaat met van haar namen de
initialen te vermelden. Dit is een dèftige uitvoe-
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