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Dat deze tweede verzameling Charivaria niet bij
den uitgever van de eerste verschijnt, vindt zijn oorzaak
in mijn overgang, met de rest der medewerkers op een
na, naar de exploitante der Nieuwe Groene, de Wereldbibliotheek. Ook de tweede druk van mijn eerste bundel
Ruize-Rijmen, zal binnenkort — met goedvinden van
bier bezo:gd worden.
de oorspronkelijke uitgevers
Een tweede bundel Ruize-Rijmen, en een derde
verzameling Charivaria is ter perse. Zij zal bevatten
de Hoofdstukken: Waanwijze jantje en zijn Pa —
Officieel Gedeelte — Ongelukken — Schrille tegenstellingen — Sport — Taalles — Tante Betje — VaderVreemde Woorden — Wetenschap
landschliefde
Hij zet wat — Het juiste woord op de juiste plaats
Gaat dat zieni
Koning Gemeenplaats — Kunst
— De wonderen der natuur Om Geheugen Streepje
Onze Hoogleeraren — Deelwoorden-jammer —
AtIvertenties.

Haarlem, November 1915.

Wij hebben de vaste overtuiging, dat de zetter van
dit werkje is omgekocht. 4') Door welk bled? Wij
kunnen het slechts vermoeden, en noemen geen namen.
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*) boot van den zetter: Het heeft mij verduiveld weinig
opgebracht,
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OP DE GLIBBERIGE PADEN DER
BEELDSPRAAK

„Er wordt in bedoelde artikelen metterdaad een toon
aangeslagen, die den door ons begeerden kant uitwijst."
( Stand.)
„Die kreet naar wraak vergiftigt de geheele EuroHbl.)
peesche politick."
„Waarom gebruikt de minister nooit zijn welsprekendheid om eens zulke directeuren bij de ooren te
(Dup, U. D.)
trekken?"
„Dat gaf een onedelen bijsmaak aan den adel van
( N. C.)
het gelaat."
„Het lijkt mij de mooiste aftocht ergens in de opengehakte bres 'te sterven van een nieuwe glorie ; van een
( Tel.)
pas veroverd wijkend menschheids-licht."
„Een bedrag van een millioen is door een notariskantoor beschikbaar gesteld, en eenige tonnen zijn in
Versl. Hbl.)
eigen boezem gevonden."
„Wij hebben reeds eenige staaltjes medegedeeld van
de enge gedachtensfeer waarin de heer Scheurer zijn
gehoor binnenleidt, maar daar zat nog lijn in."
( N. R. Ct.)
„De zuiverste bloem van het coOperatief ideaal was
volgens hem de werkplaats van een aantal werklieden(Ons Belang)
producenten."
„In dit opschrift wordt gestreefd om al het gunstige
licht dat maar op Willem V kan schijnen, naar voren
(Dr. H. ild N. R. CL)
te brengen."
„De schouwburg lachte en toonde fraaie rijen blin( U. D.)
kende tanden".
. . de treurige toestand van het Paleis, dat niet
in de schaduw kan staan Ntan de meeste paleizen."
( N. Ct.)
„De ambachtschool te Assen is het kind der Vereeniging, terwiji de ambachtscholen te Emmen en Hoogeveen op eigen wieken drijven". ( Mb!. v. VakopI.)
„De Hoop van Staat gaf hun alien een hand".
(Schalk-)
„De houten dwarsligger heeft den strijd moeten aanbinden tegen het ijzer. Slechts uiterst langzaam
heck de ijzeren dwarsligger veld gewonnen". (Dc ing.
„Wij hopen dat menige onzer langjarige illusies in
behouden haven zal worden gebracht."
( Vets!. Ver. Rechtst. der Vrouw )
„Ge behoeft niet te vragen hoe 't karakter der min(Stand.)
dere goden in 't slijk terecht kwam."
„Het is er als een bijenkorf, verdubbeld met een
( U. D.)
mierenhoop."
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„Deze tentoonstelling zal nu aan 't woord zijn.”

N . R. Ct.)
„De regeering grijpt met gretigheid elken stroohalm
vast, welke het behoud van die gewesten zal kunnen
(N. R. Ct.)
vergemakkelijken."
„Ik kan mij wel begrijpen, dat de geachte afgevaardigde uit Groningen zoo denkt, omdat die geachte
afgevaardigde zich beweegt in de lijn van zijn gedachten, en nu is in den regel de lijn van de gedachten van
dien geachten afgevaardigde de rechte lijn, maar soms
een wel wat te smalle lijn."
(Min. Heemskerk, Hand. p. 1471)
„Men kan niet onder valsche leuze bijeen houden,
wat principieel, en met de historie in de hand, tegen(De Vad.)
over elkaar staat."
„Het is zoo, dat de Turken niet uit hun kanonnen
( Tel.)
haalden wat er in zat."
„Men wit niet de kans loopen op deze wijze ha
directeurschap te zien vastroesten in handen, waaruit
(N. Ct.)
men het moeilijk los kan maken."
De N. ft Ct. schrijft: „Wij nemen daarom de
moeite niet meer de vesting te bestorm.en; zij zal ons
vanzelf in den schoot vallen, tegelijk met den vrede."
En Mr. C. P. van Rossem in de inleidingen zijner
Historische Causeries : „Uit deze wonderrijke erfenis
van de achttiende en negentiende eeuw heb ik eenige
losse grepen gedaan, en met eenige gezaghebbende
historici in de hand (voor de details) heb ik langzamerhand deze schetsen opgebouwd."
,Schamen moest hij zich, deze autobestuurder ! De
verbrijzelde schedels en beenen van juffrouwen lapt hij
( Tel.)
aan zijn laars."
„Alles moest gedrongen worden in het keurslijf van
zijn wet, behalve dan het spoorwegpersoneel."

(De Vad.)
„Wanneer we zeggen, dat dit boekje in een lang
gevoelde behoefte voorziet, gebruiken we een van die
geijkte uitdrukkingen, die in dit geval echter den spijker
(Stand.)
op den kop slaan."
,Niet ieder is het gegeven, de wereldkaart te wijzigen; maar wij kunnen er alien aan medewerken om den
bloedsomloop van ons nationale beeld te vergrooten."

(Tel.)
„Deze brieven zijn in het Grieksche yolk blijven
(U. D.)
voortleven."
„Hij beet op zijn tanden; hij beet den knoop door
van eerie eerlijke verontwaardiging, die in zijn hersens
(TeirlincI)
tegen zijn eigen laagheid opschoot."
„De voorzker van het Dagelijksch Bestuur der „Instelling voor joumalisten", sprak vooraf een kort woord.
Spr. hoopt, dat als de joumalisten van hier zullen
gaan, zij een andere manier zullen hebben geleerd om,
de dingen te bewerken en te zien, zoodat daardoor hun
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werk op hooger, breeder, dieper peil komt." (HIA)
„De heer Ter Laan heeft gisteren in de Kamer die
tactiek al verraden : hij wou er aan beginnen, maar de
Voorzitter riep hem met ijzeren hand tot de orde."
( Nieuwe Haarl. Ct.)
„Bandeloos waren de meesters en menige bladzide
hunner geschiedenis is gedrenkt in onschuldig bloed."
(U. D.)
„De vertegenwoordiging zorge, dat de toegestane
gelden enkel en alleen voor de landsverdediging warden
( De Vad.)
gebruikt, zonder onnoodige franje."
„De politieke hemel vertoont op dit oogenblik eene
blauwe, ondoordringbare lucht, die tot afwachten
( Enkh. Ct.)
maant."
„Voor hem ligt het oneindige open veld, waarin hi
den kamp zal moeten aanbinden met niet of nog slechts
vaag gedefinieerde vraagstukken."
( N. R. Ct.)
„Een paar meisjes sprongen in het water, terwiji ik
als een kip, die liefelijke watervogeltjes had uitgebroeid, de meisjes in de zonnige zee om de boot zag
(HbL)
zwemmen."
„In de tijden van het absolutisme was dit een machtige steunpilaar van een vorstentroon.”
(Kota-Van Gijn)
„Zij vertrappen met een pennestreek, wat na jarenlange zaaiing begint op te komen." ( Ing. ild Sport)
„Met vaste hand bracht hij dit bedrijf steeds in de
(U. D.)
Tweede Kamer ter sprake."
„Er is geen district, waar de sportieve kant van ons
spel dermate op den achtergrond is gedrongen als NI
ons; de duiten zijn de machtige factor, waar alles ozn
draait, en wij weten alien, dat daarmede het paard
van Troje is binnengehaald: het verkapte professiona( Voetbal Jaarboekje)
lisme tiert welig."
„Het kabinet droeg nu eenmaal het Kainsmerk op
het hoofd van te zijn voortgekomen uit een verkiezings,,
die Heemskerk had doen
doen zieltogen.
(De Vad.)
„Waar het bier gold een nieuwe eend in de bijt,
was het tevens een vraagteeken : veel kakelen of eier( Prov. Ov. en Zw. Ct.)
leggen."
„De Turksche boer verlaat na langer dan 500 jarig
verblijf zijn Europeesche woonplaats, om tot zijn Azia(U. D.)
tische wieg terug te keeren."
„Zoodra de onmacht paar rammelende knoken uit de
geeestelooze doodkist van een brein zich dik wil make,
dan kan de felste en bitterste kritiek losgieren."
( Telegraaf )
„Het buitenland dreunt niet alleen laster weer op,
maar geeft er zelfs nog een stuitender tint aan."
(Standaard )
„Maar wordt niet elk kunstenaar geboren met die
wonderbare dualistische ziel, twee afgronden, die
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elkaar onafgebroken wenken, roepen en veislinden, de
Groene)
( V.
eene licht, de andere duister"?
„De sleutels van Indie mogen niet meer achter de
Hollandsche waterlinie liggen, wij moeten ze evenmin
in de Duitsche brandkasten bergen, doch op bureelen
van Directeuren van Onderwijs, Eeredienst en Nij ver(Nola Van Gijn)
heid."
„Deze storm, die in 1878 onder zijne leiding zou
psteken, kondigde zich reeds in den toon der pers
( Dr. Kay per)
aan."
„Deze aanwinst vormt een frissche noot te midden
(0. H. C.)
van de andere schilderijen."
„Zoo slaat, met het zwaard van Alexander, de man
der „Kiilnische" het ei van Columbus middendoor, en
laat dan, in vaste gelederen, zijn argumenten aanruk(Tel.)
ken."
„De verwerping der Bakkerswet was de opgeheven
vinger der rechterzijde tegen minister Talma."
( Mr. Tvdeinan te Tie°
„t Is schuim, dat in troebel water meent te kunnen
(Soer. Handelsblad)
visschen."
„Hij is als de winkelier, die met de grootst mggelijke
moeite in moeilijke tijden het hoofd boven water weet
te houden, en die tegelijkertijd een potje maakt om zijn
(De Vad.)
huis met een badinrichting te versieren."
„Een krant, 0, heer Charivarius, is un monsieur,
maar tevens een vergaarbak voor meer dan een."
( N. R. C.)
„Dit program perst tot in details groote zoowel als
(De V ad. )
kleine gemeenten in hetzelfde keurslijf."
„Onze keurbende van staatslieden is toch al. zoo bitter klein. Vooral een vocaal als Talma mag er niet
(Stand.)
uit weg vallen."
„Door de formuleering van dit artikel zal het niet
mogelijk zijn, dat de schipper, die den zeejongen op
zijn schip toelaat, door de mazen sluipt." (De Vad.)
„Mijnheer de voorzitter ! Ons parlement is krank. Het
is de bacil der volkssouvereiniteit, die aan zijn welzijn
( Brumtneikamp, Hand. p. 1430)
knaagt".
„De voorzitter overwege nog eens ernstig of het geneesmiddel, aangeboden om uit de impasse te raken,
(Dc Vad.)
niet nog erger is dan de kwaal".
„Met zijn sierlijke losse streek doet hij de gebonden
passages als een sneivlietende stroom voorthollen".
(H. D.)
„Daar wortelt het nalaten van het opiurngebruik in
de volkszeden."
(Min. de Waal Malefijt, Hand. 1, 183)
„Op zekeren avond ranselt hij het paneel uit een der
deuren, om in de slaapkamer van V. te kunnen komen.
( Tel.)
Dat doet de deur dicht".
„Zeker, ook schaduwen zijn er, maar men late niet
(Hbl.)
daarop vooral het licht vallen."
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„Zulk werk is een onontbeerlijke schakel in de sedert
jaren vastgelegde gedragslijn”.
(De Vad.)
„De inlanders zijn geen proefkonijn om geld uit te
slaan".
(v. d. Biesen, Hand. I, 93 )
„Het is bitter jammer, dat de zaakkennis van den
oud-minister Talma, door gebrekkige tijdrekenkunde
schaakmat gezet, nu op een debacle dreigt uit te
loopen".
(Stand.)
„Nog altijd heeft dit blad de reputatie van een oude
vrijster te zijn, die men in eere houdt, maar waarop
men zich pas abonneert als men rentenier of professor is".
( N. R. Ct.)
„Shaw wist, ondanks den stormwind der algemeene
beroering, als een door-en-door bekwaam stuurman, zijn
balans zuiver te bewaren."
( N. Gids)
„Ik zal er naar streven het fort Vlissingen in veilige
haven te brengen."
(Min. Collin, Hand. I K. p. 937 )
„Men heeft hem zeer juist bij een eik vergeleken,
want behoudens den moeilijken gang en lastige hardhoorigheid, liep zijn leven zeer geregeld af, zonder
ouderimsgebreken, en zijn geest bleef tot het einde
verrassend fielder".
(Navorscher)
„Servie is een machtige troef geworden in het politieke schaakspel van Rusland."
(N. R. Ct.)
„Men meent, dat Servie aan Griekenland de handen
zal reiken, om dan samen op het zwakke Albanie te
drukken."
(Ibicl)
„in Engeland hebben reeds socialisten op ministerieele zetels de doornen van het praktische staatsleven
in hun vleesch voelen drukken."
(Ibid)
„Hierdoor is de stijfheid in veel Calvinisten gesmolt-en:*
( dr. Kuyper )
„Deze gebondenheid aan de gegeven verzekering is
het teere koord, dat zich slingert van de vergeten
heuvels van gisteren tot de onzichtbare bergtoppen van
morgen."
(Prof. v. Hamel)
„De schrijver zegt, dat de schildklier in de handen
van een leek een zeker niet onschadelijk middel is."
(Hbl.)
„Nu bloeit uit duizend wonden mijn gouden zomertijd. — Want op de sterren, zei men mij, daar rusten,
zacht God's voeten.
Dit doet mijn ziel begrijpen der
dingen brozen schijn."
(Onze Eeww)
„Al richt men de spits van de motiveering der leger.,
uitbreiding niet direct tegen den een of anderen staat
a fzonderlijk, zij is loch wel gericht tegen de oorlogsmanie van de revanche-idee, die tegenwoordig in alle
staten opgeld doet."
( Tel.)
„Zelden weet hij de fantasie in banen te leiden, die
verrasen door hun hoogte en opvallen door hun glans."
( H. D.)
„Sams slaan de nationalistische golven zoo hoog op,
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dat zij een kabinet weg kunnen vagen als sneeuw voor
de zon."
( Tel.)
„Dit is nu het dogma, waarmee de sociaal-dernocraten den vrijzinnigen tusschen de beenen loopen ea den
clericalen in het gevlij komen."
(De Vad.)
„Dit is de keerzijde van de opgewekte nationalisti(Tel.)
sche gevoelens in Frankrijk."
„Deze affaire heeft hooge zelfkanten, die vele
accoorden van het volksgemoed tot in zijn grondvesten
doen trillen."
( Tel.)
„De auto snoert de vogeltjes hun zingende kelen en
stinkt den stillen heiligen avond in stukken." (Ibid.)
„Kijk naar den toon, waarop de pers over den
Bond spreekt, dan ervaart men, dat die lang niet altijd
door den beugel kan."
(De Bode)
„Wij spelen tot heden een bescheiden rol op uw
arbeidsveld."
(Bede v. d. Burgemeester v. Rott.)
„Hij was de schuldige, op zijn kerfstok moest loon
naar werden dan ook neerkomen."
(Stand.)
„Hierop is de dringende wench van Rumenie
munt."
(U. D.)
„In het jaar 1904 werden door den Bondsraad deze
voorschriften bepaald."
( Tel.)
„Deze kamerleden hadden het Vlissingsche fort opgeblazen tot iets allerverschrikkelijkst gevaarlijks."
( N. R. Ct.)
„Die opvatting van het vrouwelijk schoon was een
enting van schilderkunst op schilderkunst."
( Tel.)
„Het ligt niet op den weg van Rotterdam om niet te
volgen, maar voor te gaan."
(Holt. Expr.)
„Te Amerongen zal weldra een Damclub het licht
zien."
( Tel.)
„Veelal kwam de Hollandsche zuinigheid weer roet
in het eten gooien."
(WM. v. B. Adm.)
„Als Duitschland zich dus in de handen wrijft over
financieele moeilijkheden van Rusland, moet het zich
tegelijkertijd achter de ooren krabben, omdat het er
(N. R. Ct.)
bij betrokken is."
„Aan den sprong in het duister zal dan tenminste
( Hbl.)
paal en perk gesteld zijn."
De heer Schaper hoofdartikelt in Het Volk:
„Zou de heer Lohman niet weten, dat de nationaliteit der sociaal-democratie hare internationaliteit
allerminst uitsluit, en dat deze begrippen dus volstrekt
niet tegenover elkaar staan als kool en geit, die elkaar
plegen te verslinden?"
De kool ( de geit kauwende, tot de geit, de kool
kauwende): „Beroerling, die je bent. — Maar een
troost heb ik. 1k smul tenminste aan een malsch geitje,
terwij1 jii 't met die misselijke vegetarische kost moet
doen!"
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„Men kan eerder putten uit de tram dan uit de
gas fabriek.” (HR.)
Als de train nu niet eens in een flink ingezonden stuk
protesteert, heeft zij 't aan zichzelf te wijten, als ze
morgen aan den dag op straat staat.
„De toppen mijner vingeren beginners, zulks lezen.de, te jeuken am dat eens terecht te zetten.”
( De Geref . Kerk)
Een zelfde gevoel van jeuk bevangt de top van onze
tong, deze zin overschrijvende.
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OMST-.•

„ik kan alleen thans het feit constateeren, dat zij
hunne meerderen onbedingd gehoorzamen.”
(N. V. d. D.)
„Deze differenz van I 1/2 cent moet iederen fabrikant
doen besluiten onze verfmonsterkaarten aan te schaffen."
(Prijsc.)
„Na de zeventiger jaren voltrok zich een nieuwe
statenvorming."
(De Economist)
„De patient sliep tegen den ochterld
twee _liar.'"
(N. 12. d. D.)
„Kinderlijke Aandacht.''
het
jaar 1913.)
„Vooral zoo kort na een pas a.fgcx,--v21bus
waa.kt er altoos een geest van verzet ender de kiezers
op. "
(Stand.)
„Zondag a. s. voorvoering van a fzerichte honden
op het 2:41ietterrein.
(Adv. beifi. 0.)
„in doorsnee ziin alle goed en sympathiek."
( U. D.)
„11( mocht het lied heelemaal afschrijven, zóó school'
(Tel.)
is het."
„Door de rijksambtenaren is tegen P. alhier procesverbaal opgemaakt wegens het houden van een ver( Tubantia )
boden nederlaag van jenever."
„ zoo kreeg Beethoven de begaving
g
van dezen gemoedelijken Ludwig."
(Quaid() ilh libl.)
„Gijsbrecht Karel maakte enkele landelijkf! laaviuch.( N. C.)
ten DP 3.7r de lustsloiers Pillnitz er,
begrootirm kan rid skliler.c1 ge.naakt worden
dan ten koste van een beduiderAc LAngveai--,,coging."
(U.1).)
Jk vind het schande dat
toesteraming gedaan 'weft, en schijnbaar -vageten heeft, wat
zij aan rnij verplicht
(N. v. d. D.)
„De Duitsche Krimineele Statistiek heteekent slechts
ongeveer 1/4 van alle veroordeelinafen." ( Vets!. Ver.
Chr. Verzorgin? van Krankzinr;,gen).
„I--.1ij had een cryptogram achtergelaten, en wel in de
eerste editie van de gezamenlijke Shakespeare'sche vierken."
(Cids.)
„In uw blad van 26 Nov. j.1. ontneemt u aan het
Leidsche Dagblad een rectificatie van prof. Andreae.'
( HeNermans ild N. R. Ct.)
„Als hij zich nog te verinnigen weet, zal hij Post
evenaren."
( N. R. Ct.)
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„Zoncler verdieping geschreven, geeft ons dit stuk
niets meer clan een geval.”
(N. R. Ct.)
„Ik zal trachten deze bemerkingen nader te motiveeren."
(N. R. Ct.)
(N. R. Ct.)
„Dat had thans weinig doe! meer.„Dit is zeer billijke brandstof."
( N. R. Ct.)
„Hij onderhield zijn talrijke betrekkingen met omzicht.( N .R. CL)
„No. 4. Vooraanzicht van het overdekt zwembad
te Darmstadt. No. 5. Achteraanzicht." (.Bouwk.Wb1.)
„De hoog conjectuur waarover men zich thans in de
moderne inclustrielancien mag verheugen."

(V66r-tarief-Corn.)
„De pastoor sloot de bijeenkomst met een heenwijzing naar den heiligen plicht der ouderz."
(U. D.)
„Hij heeft er zich altijd voor geinteresseerd, en heel
bijzonder wel voor das Paradies und die Peri-.
( 11. D.)
„Ofschoon ze oogenblikkelijk geen letsei had gekregen, werd ze naar het gasthuis vervoerd." (U. D.)
„De tegenwoordige omvorming van het strafbegrip". (Mr. Wichmann, Ac. proefschr.)
„Orndat wij, in een ander stuk, aantrekkelijks vonden in dit artikel."
(N. R. Ct.)
„Hopelijk zal de 2e Kamer er spoedig in slagen".
(0. H. Ci.)
. „Vereeniging tot daarstelling eener Algemeene
Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet."
„Ook dit argument werd door den minister blijkelijk
overhoord."
( Hbl.)
„Het weekblad de Holiandsche Lelie, waarvan de
recensent bemerkt : het zij genoeg te zeggen, enz."

(Tijd)
„Sporen van geweldpleging werden schijnbaar niet
(U. D.)
gevonden."
„Dit nu is refineutopie."
(De Vad.)
„De hoenderstapel is thans behoed, voor de Klein'
(U. D.)
sche kippenziekte.
„Nood gedwongen stemt men toe in den vrede."
(N. v. d. D.)
„Naar de meening van ondergeteekende wordt zoodoende de gelegenheid geopend, in meerdere gevallen
aan onwettige samenleving een einde te maken."

(Mem. v. Antw.)
„Het Huis der Welfen mag zich oogenblikkelijk
in de algemeene belangstelling verheugen." (Tel.)
„Den 1 3den October werd hij met voorbedacht ver(U. D.)
moord."
„De Keizer hield zich te Kiel voor de Kieler week

(H. D.)

op."

„Achteruitgang kunnen B. en W. in de cijfers, die
(U. D.)
thans voorliggen, niet zien."
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„Het spijt ons dat de Minister geen woord voorradig
(Tel.)
had tegen deze willekeur.”
„Dit schip heeft een electrische schijnwerper."
(N. R. Ct.)
„Haar grootsche doormeter is horizontaal."
(Wetensch. hi.)
„Hunne, hopelijk eerlang weer drukke, bezigheden."
(Groene)
(Tel.)
„De lustmoord te Amsterdam."
(Tel.)
„Nu komt de ware Jacob."
„Dit ideaal had men zich in de zestiger jaren verkozen. Vooral in de zeventiger jaren meende men dit.
Maar in de tachtiger jaren kwam hier zwenking in."
(Stand.)
„De meisjes klaagden, maar niemand durfde er
schijnbaar aan te beginnen den jongen te behandelen
(N. R. C.)
zooals hij verdiende."
„Zaterdagavond werd de roofmoordenaar Barre te
( Tel. Parijsche Corr.)
Versailles onthoofd."
„Hadden de geburen van Rock hem niet immer het
edelknaapje genoemd om zijn gestalt?"
(Querido ild Gids)
„Hij schrijft ons met onze zeden en onze eigendom(Hbl.)
melijkheden."
„Behalve de werken van de naslag-bibliotheek wer(U. D.)
den er 48 banden gelezen."
„Dit is het aangewezen voorbehoedmiddel tegen alle
(0. H. C.)
stembezwaren."
„Ik ben nergens het rhythme eener geestelijke hoog(Tel.)
spanning tegengekomen."
„Wij vreezen dat velen dan eerst recht aan de kalme
voorstanders zouden toeschrijven, wat hun strijdlustige
(N. R. Ct.)
zusters uitrichten.
„Dit voorschot zal door inkomsten uit de tollen
(U. D.)
zekergesteld worden."
(N. Ct.)
„Een stijivolle muziekweek."
„Te Neurenberg is — zooals bekend — een denk(De Bibliothecaris)
maal voor den dichter gezet."
„De toonkunst heeft zich langzamerhand. veralge( N. Ct.)
meend."
„Dit bleek te abstract voor den doorsnee-toeschouwer
(U. D.)
te zijn."
„Uit de muziek van Beethoven klinkt een drang
(N. Ct.)
naar nog sterker veralgemeening."
„Dit droeg tot het effect der voordracht wezenlijk
(H. D.)
bij."
De studenten zijn de academie binnengetreden en
hebben zich er een poos nedergelaten." (N. v. d. D.)
„De kerk was stemmingsvol versierd." ( Tiid)
„Van onzen Weener correspondent." (N. R. Ct.)
( U. D.)
„Nu wilden zij zich omkleeden."
„Deze muziek is beduidend onbeteekenender."
(H. D.)
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Nog een volleling.
„. . En voert men krijg met wreedheidvol gemoed."
Aldus de vaste bard van het M. Wbld.
Het is het goedheidsvolste staaltje, dat we in langen
tijd gelezen hebben.
„Er zijn onder de i 1 00 gemeenten in ons land een
verdwijnend klein aantal, waar de zaak voldoende
regeld is."
(Min. Heemskerk Hand. I K. p. 916 )
„De geachte afgevaardigde heeft die critiek steeds
(Id.)
in hooge mate voorradig."
„Toen werd hem een stomp tegen de borst gegeven,
en, daar hij zich niets hieruit maakte, nog een tweede."
( N. R. Ct.)
Uit een hoofdartikel in het U. D.:
„Want in betrachting nemende, dat de heer K.
door kiesvereeniging en pers was aanbevolen, was er
o.i. toch wel iets vreemds in de houding van den
raad."
„Bij de tentoongestelde visch zijn de doorsneeprijzen aangegeven." (N.C.)
Wij snijden de visch altijd zelf door; dat is goedkooper.
„'t Handelt zich er om den tegenstander te ver(Groene)
slaan."
(U. D.)
„Waarlijk een schoone begaving !"
„Men herleze de woorden van prof. Krabbe, dat
deze mannen vastzitten aan een verleden, dat als een alp
(Wbl. v. h. Recht)
op hen drukt."
„Dit zou zeker de denkbaar gunstigste oplossing
( Volk)
zijn."
„Voor 't doek hoog ging, gingen eerst alle toeschou(U. D.)
wers hoog om 't Io vivat."
„De Hooge Raad heeft de verschijnselen van onzen
tijd een beduidend woord mee te laten spreken."
(N. R. Ct.)
„Deze schilder words nooit on-interessant, nooit
(U. D.)
doorsneematig."
„Toth verkochten zij hare gunsten verre van billijk."
(Groene)
„Het Odeon zou met de Gaite worden omgewis(N. v. d. D.)
seld."
„De begrootingscommissie heeft 10.000 Mk. gestre( N. Arnh. Ct.)
ken."
„Wij besluiten, dat stoffelijke processen, als by. filtratie, diffusie, dat koolzuur naar buiten bevorderen."
(N. T. v. G.)
„Nu onderging het hoogverraad een gewelddadigen
( Tel.)
ingreep."
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Charivaria 2

„Z. M. dankt U met bijzondere huldevolle erkentelijkheid voor de niet-verbannende taaiheid der troepen.”

(Maasb.)
„Al jaren fang is er gedurende de lente en den vroegzomer in het weder een neiging naar regen waar te
(Midden)
nemen."
„Dit vak vraagt een geheel aparte begaving en opleiding. Laat ons hopen dat de Raad van Beheer een
man van begaving en scholing weet aan te wijzen."

(U. D.)
„Protos. Voetschooner. Ideaal middel."

(Adv. Prins)
(Holl. Expr.)
„Zie die reuzige inrichtingen!"
„Hij heeft een prachtgeheugen en is gevolgelijk zelf(Tel.)
bewust."
„Zoo kan het vervoer billijker en beduidend vlugger
(U. D.)
geschieden."
„Zonder hem zou het stuk doorgevallen zijn."
(U. D.)
„'Vorsicht!' hier ligt een 'infectiOse Materie' voor
(Tel.)
uit America."
„Deze wagen zal weer tot een gewonen motorwagen
(H. D.)
wcrden omgebouwd."
„Dergelijke landen zijn niet al te zeer in ernst te
(N. R. Ct.)
nemen."
„Dan breek je je wijsvinger bij 't neuspoetsen.

(Tel.)
„Paal, ook toegepast op toegespitste staken."

(Woordenboek der Nederlandsche taal.)
„De berichten zijn in de laatste dagen verslimmerd."
(Prov. Ov. en Zrv. Ct.)
„Zelfkennis, bijgebracht door een onder een masker
(N. R. Ct.)
verstekten vriend is een weldaad."
„Vender heeft de doorsnee-Engelschman nog andere
(

assurantien."

U. D.)

„Hij houdt er van bemerkingen te maken."

(Querido i/h Hbl.)
Lucie de Geardue schrijft in de N. R. Ct.:
„De mode! Mof fen! Veel moffen — in tule met
bont, in tule met bloemen, in tule met kant. Mof fen
op concerten, mof fen in schouwburg, moffen op afternoon-teas."
Wij lezen in de Tukomst een begeesterd artikel over
Duitsche mode. Het Duitsche vertrouwen van de Duitsche vrouw in het Duitsche kunnen, schijnt heerlijk naar
voren. Een in het Huis van Afgevaardigden georganiseerde Duitsche mode-uitstalling had de wereld getoond, wat Duitsche vlijt, Duitsche arbeid, en Duitsche
smaak vermogen. De kleeren, zoo eindigt het artikel,
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waren voor het allergrootste deel „verrassend moor geweest. — Men begrijpt de verrassing.
Dezer dagen toevallig de Tukomst doorbladerende,
lazen wij, dat een hooggeplaatst Duitscher aan een
correspondent gevraagd had, of de redacteuren van de
Tukomst wel goede Hollanders waren; dat kon hij niet
gelooven.
Wij waren tot nog toe strikt neutraal; maar na
deze verstandige opmerking van den hooggeplaatsten Duitscher gevoelen wij een sterke pro-Duitsche
neiging in ons opkomen, en wij denken ex nu hard over,
ons op de Tukomst te abonneeren.
Een Duitsche firma brengt briketten in den handel,
waarop gestempeld staat: „Gott strafe England". Men
begint dus nu ook in Duitschland in te zien, wat men
moet doen met de dingen, waarop die malligheid gedrukt staat.
Wij zijn van plan onze lezers op de belangrijkste
artikelen van de Tukomst opmerkzaam te maken. Het
belangrijkste — waardevolste, bedoelen wij, van het
laatste nummer is een verhandeling over de wenschelijkheid hier te lande de tingeltangeldreun „Tipperary" te
verbieden. Deze melodie ergert, zoo wordt betoogd, de
geestverwanten van Schleswig, Friedenburg en Kiffs.
„De Nederlandsche kolonien, behalve Java,
moeten eigendom worden van Duitschland. Holland
kan immers zijn groote koloniale rijk niet beheeren,
en moet het wel ter bescherming aan Duitschland
toevertrouwen. Het is de verdienste van het Utrechtsch
Dagblad, redacteur mr. Valckenier Kips, dit ook
in Nederland verkondigd te hebben.” ( Tannenberg,
Grosz Deutschland).
Abonneert u op de Tukomst!
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LEVENS-DRUPPELEN

Wij vonden in de 0. H. C. onder het opschrift
Spiegel der Wijsheid:
— „Het groote kwaad in de maatschappij is,
dat ieder zijn eigen nederig leven versmaadt en een
afgunstigen blik werpt op dat van anderen." ---- „J a, er zijn moeders en moeders !" --- „Ook al weten we nog zooveel, er blijft altijd
iets over wat we nog niet weten: en al brengen
we het nog zoover in de deugd, ons ontbreekt steeds
iets."
Dit mag maar. En een acme drommel, die uit honger
een broodje steelt, wordt in de gevangenis gezet.
„Rijkdom veredelt niet steeds den mensch, evenmin als oorlog de zeden verzacht. De tijd zal vele
wonden moeten heelen. Wat zal de vrede brengen? .... ” (H. Post)
Asjeblieft. Nu hebben onze lezers weer eens wat
om over to denken.
„Een hart, waarbinnen gelachen wordt, is meer
waard dan een paleis waarin men weent.”

(N. v. d. D.)
Dit is een levensdruppel — niet een leiddraad bij de
keuze van een wooing; het N. v. d. D. zal immers wel
toegeven, dat het toch altijd geriefelijker wonen is
in het paleis, dan in het hart. Vooral als daarbinnen
zoo voortdurend gelachen wordt.
„Er zijn menschen, die slechts rustig kunnen slapen,
wanneer zij anderen rustig zien slapen”.

(Het Leven)
En zoodra zij zien, dat de anderen niet meer rustig
slapen, worden zij wakker.
1.

„01 als het kart, blijf staan en ga verder, gij eenzamen!" — A. Z. Levenswoorden (U. D.)
Wij cursiveeren; A. Z. heeft dus zelf de moeilijkheid van de opgave ingezien.
„Niets is vervelend als men het gaarne doet.”

(Levensdrup van het N. v. d. D., in een kransje
van sterretjes.)
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Of: Niets doet men gaarne als het vervelend is, of:
men doet gaarne niets als het vervelend is, of: als
men gaarne verveelt, doet men niets, of: men doet
gaarne niets vervelends, of: als men zich niet verveelt
doet men gaarne jets, of : dit is vervelend, en Charivarius wou gaarne, dat het N. v. d. D. het niet meet deed.
Charivarius kan ook levensdruppelen bereiden. Het
zij hem vergund er bier een negenentwintigtal te storten :
1 — Het is beter tien vrienden te bezitten, dan
een vijand.
2 — Het is niemand gegeven met zekerheid de toekomst te voorspellen, maar de dag van gisteren is
voorbij.
3 — Wat gij 't leven waant te zijn, is vaak niet
meer dan het schaduwbeeld der oneindigheid op het
fata morgana der toekomst.
4 — Vertrouw den diet niet, die in uw huis randwaart. Vertrouw uw vermogen liever aan de politie,
of aan eerlijke menschen.
5 — Tracht op uw eigen beenen te staan; gij zult
spoedig ondervinden, dat het gemakkelijker staat, dan
op die van anderen.
6 — Wanneer een vrouw niet meent wat ze zegt,
en meent wat ze niet zegt, meent ze veelal dat ze 't
niet zegt.
7 — Sta op, gij wankelmoedige ! en ga weer zitten,
opdat uw twijfelzucht noch wortel, noch uw doel voorbij schiete.
8 — Liefde en haat, zoo heet het, zijn tegenstellingen ; maar is ook de dag niet het tegendeel van den
nacht ?
9 — Ware kunst is als een parelende bron; snijd
haar af, en zij verveelvuldigt zich duizendvoud.
10 — Rijkdom, zegt Carnegie in een zijner ongeschreven brieven, is niet alles — noch is alles rijkdom.
11 — Shakespeare, de bekende Engelsche tooneelschrijver, werkte 's nachts en sliep overdag; de Duitsche componist Beethoven sliep overdag en werkte
's nachts. Moliere deed beide.
12 — Weemoed ontaart niet zelden in weee moed.
13 — Zelfgenoegzaamheid is als de giftige adder
in het gras onzer levensgaarde : de gloed der menschelijke minachting slaat haar vleugellam.
14 — Alles is mogelijk — zelfs dit. Niets is onmogelijk — zelfs dit niet.
15 — Is hoogmoed zonde of deugd? vroeg de
Dwaas. Maar de Wijze ging voorbij, en zeide: ja.
16 — Verwar niet den schijn met het wezen; veel
wat schijnt, is niet wat het schijnt, maar niet is — veel
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wat is, schijnt niet wat het wel is, maar niet schijnt
dat het is.
17 Keizer Hesiodus placht kart voor het insluimeren de oogen te sluiten; veler ziel gelijkt op keizer
Hesiodus' oogen.
18 Voor den kortzichtige is het leven gelijk een
windmolen: wat hij het met de eene hand geeft, vraagt
hij met de andere terug.
19 — Als de afgunst het oor te luisteren legt aan
het sleutelgat van zijn meer bevoorrechten broeder, ziet
zij haar eigen wanstaltig spiegelbeeld in de binnenkamer zijns gemoeds.
20 — Wanneer gij u zwaarmoedig gevoelt, wijt het
niet aan anderen. Vraag u zelven liever ernstig of : heb
ik misschien te veel gegeten?
21 — Hart en Plicht zijn tweelingzusters ; de eerste
is het gemoed, de tweede zegt wat ge moet.
22 — Wees matig, gij dronkaard ! Als u een vat
op heeft, heeft de politie vat op u! -23 — Het is zaliger te geven dan te ontvangen, zei
de man met het blauwe oog.
24 — De onbedachtzame beklaagt zich te laat dat
de dood hem overvallen heeft; de behoedzame regelt
zijn zaken minstens tien jaren voor zijn dood.
25 — Plato zegt ergens, dat de dood het einde is
van het leven. Zou hij hetzelfde gezegd hebben, indien
hijzelve nooit geleefd had?
26 — Wanneer twee menschen tezamen zijn, zijn
zij niet langer alleen. (Thibetaansche spreuk.)
27 — De Dood en de Slaap wandelden arm-inarm langs het koele meir van 't droef Vergeten in het
wondere woud der Erinnering. De avond daalde ter
kimme. Zuchtend fluisterde de Slaap : „Dood, zijt gij
de Dood?"
Het antwoord luidde:
„Ik ben de Dood, maar ik heb slaap." (Oostersche
beeldspraak).
28 — Het is niet moeilijk om tevreden te zijn, wanneer men gelukkig is, maar om niet-ontevreden te zijn,
niet wanneer men niet-ongelukkig is, maar het omgekeerde.
29 — Het is beter een vriend te hebben, dan tien
vijanden. (Herplaaising, wegens misstelling.)
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HET LEVENDE LIJK

Er zal voorloopig geen crematie plaats hebben, „althans”, zoo meldt de Graafschapsbode, „aan een overleden inwoner van Dordrecht is zulks geweigerd."

In kleine plaatsen, zooals Putten, verbaast men zich
over dingen, die in groote steden nauwelijks opgemerkt
worden. Maar het volgende zou zelfs in een wereldstad opzien baren. „Zijn vader," lezen wij in de Puttensche Ct., „overleed zes maanden voor zijn geboorte."
Het levende ( glimlachende) lijk.
„Toen gij een kindje waart, hebt gij geweend, en
men glimlachte. Draag zorg zoo te leven, dat gij glimlachen kunt, als men om uw sterven lack" ( Levensdruppel van Op de Hoogte)

De protnoveerende lijken.
„De philosophische faculteit van de Berlijnsche universiteit heeft besloten doctorandi, die in den strijd voor
bet vaderland zijn gevallen, den doctorsbul toe te kennen, en hen in allen vorm de waardigheid van doctor
in de philosophie te verleenen."
(N. v. d. D.)
„Onmiddellijk na de moorden wend dit hem door
den dooden Fritz verteld."
( Tel.)
„De overledene zag zijn verdiensten erkend door het
ontvangen van de Atjeh-medaille."
(U. D.)
„De chef stelde onmiddellijk een onderzoek in; de
doode bleek zonder kaartje in den trein te zijn gestapt".
(Tel.)
,,Aan de loting nemen deel alle voor de lichting ingeschreven personen, met uitzondering van hen, die
voor den aanvang der loting voor de gemeente blijken
te zijn overleden."
(Militiewet)
„Den volgenden morgen, nadat vier kogels tegelijk
zijn hart doorboord hadden, keerde de schildwacht naar
Dirk's cei terug om te zien of er nog lets was achtergebleven."
(Tel.)
„Een nette juf fr., P. G., 50 jaar, bekwaam huishoudster, zag zich, wegens overlijden, gaarne weder
geplaatst ter verpleging van een zieke." (Pr. Gr. Ct.)
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„So haben unzahlige tote Maler Haarlem and seine
(Monatshefte)
Groote Kerk gemalt.”
„De geheele a fdeeling werd in de pan gehakt en
vervolgens gevangen genomen."
(N. v. d. D.)
De stervende liken
„Tallooze lijken werden to Pompel opgedolven,
die, blijkens de vertoonde plaatjes, in doodsangst om(Maasb.)
gekomen waren."
„De koning der mode George Boumell stierf, vervolgd en gesard door de schuldeischers in een gevangenis en in een krankzinnigengesticht.”
(Mr. v. Rossem „Brumell" )
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HET DOODE LIJK

Naar de Diixer krant meldt, heeft een jachtopzichter,
naar aanleiding van den dood van zijn houtvester, de
volgende advertentie geplaatst:
„Ook ik geef kennis van het door de diepste smart
ter neer geslagen bericht, dat onze 22 jaren lange houtvester, door de bijziendheid van zijnen heer, plotseling
gestorven is, en reeds na twee uren dood was; daar hij
door Mijnheer de baron op de jacht onrechtvaardiger
wijze door een schot is getrof fen. De zoo zwaar beproefde, wien in zijn gansche leven nooit zoo iets is
overkomen, bevindt zich thans in de grootste ellende;
want hij laat de weduwe achter van 5 onverzorgde
kinderen, waarvan de oudste is bestemd om ook houtvester te worden en den baron eens op dezelfde wijs te
dienen."
„Er werden slechts eenige halfvergane lijken van
(Tel.)
doode ratten gevonden."
„Vijftien personen werden gedood, van wie Brie
(Prov. Ov. en Zw. Ct.)
ernstig."
De twaaif anderen mogen van geluk spreken.
„Van de bij de paniek in een kinema te Bilbao
overleden personen zijn nog eenigen overleden."
(U. D.)
„In totaal zijn gedood en aan hun wonden overleden
( Hbl.)
vijf Chineezen en twee Arabieren."
„Van de vermiste 7 man zijn er 2 gevonden. Ea
was overleden; de pogingen om hem in het leven terug
(U. D.)
te brengen, zijn mislukt."
„Immers de meeste dezer mannen zijn huisvaders, die
bij het in dienst treden vrouw en kinderen groeten, niet
weten of zij bij hun terugkomst uit den dienst nog wel
in het land der levenden zullen behooren."
(De Zuid-Holl., V. D. Wbl.)
„Een politieagent te Breslau benam zich het leven
door zich den hals of te snijden en zich op te hangen."
(Tel.)

„Aan Labs was voorspeld, dat elke zoom, die
hem geboren zou worden, hem vermoorden zou.”
(Progr. Oedipus-uitv.)
„Oi-oi!" sprak de doode Laios onthutst tot de baker,
die hem zijn tweede zoontje bracht.
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„De medische blik.”
De Parijsche geneesheer dr. Bouchon bezit dezen,
in sterke mate. Het N. v. d. D. schrijft van hem:
„Hij werd geroepen na een automobielongeluk en
zag terstond dat de overledene dood was."
De vermoorde liken.
„Patrouilles van garnizoenen en burgerwacht werden
meermalen vermoord."
(Maasb.)
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OORLOG

„Een vijand mag niet in of op ons gebied komen",
schrijft de N. R. C. De gevolgtrekking ligt voor de
hand: een vriend mag zoowel in als op ons gebied
komen, iemand die ons onverschillig is mag wel in,
maar niet op ons gebied komen, en niemand mag wel
op, maar niet in ons gebied komen.
De geest van den tijd.
„We hebben laatst een en andere medegedeeld over
den arbeid der dierenmishandeling, en er op gewezen
(U. D.)
dat deze arbeid nuttig is en noodzakeliik."
„In het begin van den oorlog hebben we helaas een
(Hbl.)
gedeelte van onze tetanus-lijders verloren.
De gruwelen van den oorlog.
„Er zijn strenge bevelen gegeven tot besmetting van
de pick, waar omstreeks 30,000 vluchtelingen verblijf
(U. D.)
houden."
Lastige opgaven
„Al wat u weggaf aan Belgische vluchtelingen, kunt
u ook verkoopen in het Verkooplokaal Leidschegracht
76." (Adv.)
,,Men geve niet van zijn overvloed, dock van zijn
(U. D.)
tekort."
De wonderer der dressuur.
„Kinderen loopen naar de Duitsche soldaten, en
( Tijd)
eten hun het brood uit de handen."
„De Belgische vluchtelingen die te Haarlem waren
ondergebracht in de Rijks-kweebschoot, zijn op last
van het Gemeentebestuur, geheel onverwacht, moeten
vertrekken naar het kamp te Nunspeet.” ( N. R. C.)
Het zal je gebeuren! Als je veilig en wel 's Rijkskweebschoot zit!
Het Vrourven-comite voor de kerstgave aan onze
militaire grens- en kustbewakers adverteert:
„Aan ongeveer 33200 man werd voor elk toege27

zonden een pijp, cacao, suiker, geld voor melk bij de
cacao met een groet v. h. Vrourven-comite."
Een grensbewaker (habitueel overtreder van het onfangs uitgevaardigde vloekverbod, het rolletje openende,
en inplaats van geld voor tabak bij de pijp, de groet
v. h. Vrouiven-comite vindende):
1 1 1 1 1"
„.....

*
De Aartsbisschop van Keulen zeide in een rede:
„Zoolang Mazes de handen omhoog hield, zegevierde Israel over Amalek. Wanneer een schaar van
biddenden achter onze troepen staat, zegevieren ook
wij.”
Op gezag van den Aartsbisschop nemen wij gaarne
aan, dat het middel van „Hands up, Mazes 1" en de
biddende schaar afdoende is. 't Is nu maar zaak het
voor de Geallieerden geheim to houden !
„Als het mogelijk is, kan het Bulgaarsche leger
morgen in het veld trekken.” (U. D.)
Het Nederlandsche leger is nog beter ingericht. Als
het mogelijk is, kan het vandaag al het veld in.

Groot-Nederland.
„Blijkens de mededeeling van den marinestaf zijn ten
Zuiden van ons land op onze kust een zevental vreemde
(N. v. d. D.)
mijnen aangespoeld."

T aalkundige neutraliteit
„40 Modeles en stock. Hirsch, Leidsche Plein."
( Adv.)
„Grande maison Saiir. Dans le the-salon five o'clock
tea. Orchestre de mons. Sam Schuyver, Frits Satin" —
( Adv.)

Men moet niet beweren, dat de keizer den vijand
niet een enkel pretje gunt. Volgens de Tel. heeft Z.M.
aan den Sleeswijk-Holsteinschen Landdag getelegrapheerd :
„Wij zijn in de hoopvolle verwachting van een
nieuwe zegenrijke overwinning van den vijand."
Weer twee Duitsche hoogwaardigheidsbekleeders,
die last van gezondheid hebben. De gezant en de consul, beide teruggeroepen am gezondheidsredenen.
Een van de grootste grieven, die we altijd tegen
28

onze Duitsche vrienden gehad hebben, is, dat zij zoo
weinig gevoel voor humor hebben.

24 Maart. De Tel. geeft de geestige plaat van den
adelaar boven de Nederlandsche vlag, met het opschrift „Hoch-kultur op de Nederlandsche vlag" en het
onderschrift: „Een Duitsche vlieger laat b'ommen vallen op de „Zevenbergen", die aan drie masten en op
de brug en dek de Nederlandsche vlag toonde."
25 Maart. De Tel. geeft het volgende bericht: „Omtrent het onderzoek naar het gebeurde op het Nederlandsche schip „Zevenbergen" is het rapport gisteren
bij het Marinebestuur ingekomen."
Verkeerde volgorde.

3
Mot in den Hoogen.
De bladen melden, dat de Czaar onmiddellijk na
de inneming van Przemsyl een Te Deum heeft laten
celebreeren. Vraag niet wat daarentegen Onze Oude
te hooren heeft gekregen. En nu De Twee tegen elkaar.
Dat geeft nog Mot in den Hoogen1
Sommige gevolgtrekkingen liggen voor de hand,
andere niet. Deze b. v. niet:
„Te Innsbruck heeft men Dinsdag nog geen particuliere brieven uit Skoetari ontvangen. Men maakt
daaruit op, dat de Montenegrijnen er nog niet in
geslaagd zijn de stad geheel in te sluiten."
(N. R. Ct.)

3
Wij voor ons hebben steeds getwijfeld of het vraagstuk van den Vrijen Wil wel ooit opgelost zal warden.
Wij zijn in dien twij fel versterkt door het zeer ingewikkelde geval dat het U. D. beschrijft: „De commandant der manoeuvres had de navolgende order gegeven:
de noordpartij ziet zich genoopt tot een vrijwillige terugtocht, en trekt daarom op een bepaald tijdstip weder
over den Rijn."

3
„Als men weet, dat Z.Em. zich niet buiten zijn
diocees mag begeven, dan kan men, geloof ik, het
verschil tusschen de vrijheidsbeneming en gevangenschap vrijwel hetzelfde noemen." (Tijd)

De Duitschers ontkennen het, en beweren dat dit
verschil geheel verschillend is.

3
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„De keizer was zeer ernstig en keek gedurende de
geheele preek naar den predikant.” (W. B.)
Dat doers wij ook altijd, als we een zekere neiging
over ons voelen komen om of te dwalen.
„ . . . . Wij hebben nu het geluk dezen vijand
tegenover ons te zien I.. . oefent dan vergelding!.. .
Er op los!”
Neen. Dit is niet uit een toespraak van het Indianenopperhoofd de Roode Bison, bijgenaamd „de Stoutmoedige Scalpeerduivel", uit Gustave Aimard's ',De
Wolvin der Prairieen". Dat dachten wij ook eerst. Het
is uit een legerorder van Kroonprins Ruprecht van
Beieren.
42 c.M.-mortieren.
„De verdediging van Przemysl blijft ten eeuwigen
dage een schitterende en roemrijke bladzijde in de
geschiedenis van ons leger." ( Aartshertog Friedrich
Karl.)
„Thans verlaten zij onoverwonnen het tooneel
runner roemrijke daden, Przemysl."
( W. B.)
„Naar aanleiding van de heerlijke overwinning over
het nog tot voor kort in Oost-Pruisen staande Russische leger, betuig ik u, mijn waarde luitenant-generaal
Von Ludendorff, den trouwen, onvermoeiden chef van
den generalen staf van den opperbevelhebber van de
Duitsche strijdkrachten in het Oosten, mijn koninklijken
dank voor uw schitterend aandeel aan het welslagen
van de grootsch ontworpen, gelukkig uitgevoerde operatie."
( Wilhelm I. R.)
„Mijn waarde generaal-veldmaarschalk ! Na het
roemrijke verloop van den winterslag in Masuren, waarin onder uw beproefde meesterlijke leiding mijn ongeevenaard dapper Oosterleger den vijand het laatste
stuk van den vaderlandschen bodem ontrukte en zijn
leger ver in eigen land terugdrijvend, vernietigend versloeg, is het mij een behoefte, dank te brengen voor
alles wat gij en de dappere troepen thans weer voor
het vaderland hebben tot stand gebracht."
( Wilhelm I. R.)
„Ik verneem het alle verwachtingen overtref fend in
de financieele geschiedenis van alle tijden voorbeeldelooze resultaat van de inschrijving. Evenals de roemrijke
daden van mijn leger en mijn vloot, vervult mij deze
zege van de thuisgeblevenen met trots."
( W. I. R.)
„Sven Hedin, die zich gedurende dezen oorlog
een groot bewonderaar van Duitschland heeft betoond, en daarvan in de pers herhaaldelijk heeft
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getuigd, werd door de Universiteit van Breslau be(W. B.)
noemd tot doctor in de Rechten, h. c."
Laten wij dit bericht voor studenten in de Rechten,
die eenige moeite met hunne .examens hebben, verborgen
houden. Wij vreezen, dat voor velen anders de verleiding te sterk zou worden, om dezen korteren weg naar
den doctorstitel in te slaan.
Uit een rede van den Duitschen keizer:
„Die Augen auf ! Den Blick nach oben, das Knie
gebeugt vor dem grossen Alliierten, der noch nie die
Deutschen verlassen hat!"
(Mitt. d. D. Landry. Gesellsch.)
Wie zou met „dem grossen Alliierten" bedoeld zijn?
De duikboot van de Lusitania kan 't niet zijn, want er
staat „den Blick nach oben". Een heel groote Zeppelin
misschien, met heel veel bommen?
Wij lezen in een der keizerlijke telegrammen, dat
het IJ zeren Kruis aan de boeg van de nieuwe „Emden"
zal gehecht worden, als herinnering aan den roem van
de oude „Emden". Onze raad is, dit Ordeteeken
tegen het roesten
bij hooge zee in te halen, en te
vervangen door een waschecht Lintje.
Een proclamatie van Enver-pasja luidt: „Ik deel u
een treffend besluit van den kalief mede: ons leger
zal met Gods hulp, door den bijstand van den Profeet,
en door de vrome gebeden van onzen Souverein, den
vijand vernietigen." Wij brengen dit treffend besluit
door middel van ons blad ter kennis van de Geallieerden. Het schijnt ons niet meer dan fair, dat zij weten,
wat hun te wachten staat.
Hoe is 't mogelijk. Het voornaamste van die proclamatie hadden wij vergeten: „Drie honderd Muzelmannen bidden alien voor onze overwinning." Wij hebben
Enver-pasja een vlotte Turksche vertaling van onze
Bloedgebeden doen toekomen.
Nog nicer bloedgebeden
„Ik hoop en verwacht, dat de genadige God de
gebeden, die wij op deze plek ten hemel hebben
gezonden, moge verhooren. (Sultan.)
De bladen bevatten heden twee nieuwe telegrammen
van den Keizer, en in geen van beiden wordt van
Onze Oude gesproken. Of Z. M. de Nieuwe Groene
leest ?
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Een oud-generaal, correspondent van Het Vad., is
te gast geweest bij den chef van den Duitschen Generalen Staf. Het menu was : „Kiinigin-Suppe, Schweinsriicken, Butter and Kase". De corr. merkt hierbij op:
„In 't bijzonder vestig ik de aandacht op den naam van
de soep. Het is maar een kleinigheid, maar in die
keuze zat toch een attentie voor onze Koningin en ons
yolk."
De hemel moge verhoeden, dat ons land in den oorlog betrokken wordt. Mocht het echter gebeuren, en
mocht de oud-generaal dan weer terzelfder plaatse aanzitten, dan kan hetzelfde menu dienen. Den generaal
zal dan waarschijnlijk een exemplaar toegeschoven worden, met het tweede gerecht onderstreept.
„De Keizerin gebruikt 's middags soep, twee gerechten en aardappelen in de schil. Bij aanwezigheid
van den Keizer is het menu nog eenvoudiger: vleesch
in de soep, oorlogsbrood en aardappelen." ( W. B.)
De Keizerin, mijmerende: „Ja, 't is natuurlijk heel
ongezellig, dat Wilhelm van middag niet komt eten,
maar yin 't wei prettig dat we nu ten minste 'n paar
schoteltjes meer krijgen, en goddank niet dat eeuwige
soepvleesch !"
„Voorheen stelden de Duitschers zich tevreden met
het verbranden van hun eigen dooden met petroleum,
nu beproeven ze de levende tegenstanders te dooden."
(Hbl.)
Nu vergete men niet, dat ook de Engelschen beproeyen tegenstanders te dooden. Vooral levende.
„Reeds de oude von Clausewitz, die nu al een
eeuw geleden zijn boek „Vom Kriege" schreef, achtte den oorlog een voorbijgaanden, abnormalen toe(Hbl.)
stand, die leiden moest tot den vrede."
Die oude von Clausewitz! Zoo'n slimmerd!
„New Belgian Cabinet. A telegram from
the Hague states that the Queen has entrusted dr.
Bos with the formation of a Cabinet."
(Pall Mall Gazette, July 1913.)
Wellicht komt er uit dezen oorlog toch lets goeds
voor Nederland voort. Enkele buitenlanders zullen nu
misschien beginnen te vermoeden, waar 't zoowat ligt.
Schrille tegensiellingen
„Wij gaven haar nog eenige schoten. Om 5.15

zagen wij Naar zinken. Ik geloof dat wel ongeveer
400 van de bemanning in het water dreven, zich
vastklampende aan stukken wrakhout." ( Times).
„Het Stbl. no. 616 bevat de wet van den
28sten dezer, houdende goedkeuring van het den
20sten Januari 1914 te Londen tusschen Nederland, Belgie, Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk,
Engeland en Rusland gesloten verdrag voor de
beveiliging van menschenlevens op zee."
„Het getal der verminkten wordt nog overtrof fen
door dat dergenen, die tengevolge van den oorlog zielsof geesteskrank zijn geworden", lezen wij in een onzer
bladen. Zouden zulke gevallen ook pier te lande reeds
voorkomen? Zeker is het, dat Mr. Dr. J. H. Labberton
in zijn brochure „De schending van Belgie's neutraliteit", schrijft: „Het is Quist het grootst mogelijke bewijs
van zedelijke genialiteit, dat Duitschland dezen ontrouw heeft aangedurfd. Wij overigen moeten nog
leeren denken en gevoelen volgens de hoogere moraal,
welke Duitschland door zijn wereldhistorische daad geinaugureerd heeft."
t.
haliaansche bestraffing.

„R o m e. Een jongen sloeg den gezant den
hoed van 't hoofd. Een Neer uit het publiek pakte
den jongen, beet en leverde hem aan de politie
9,
over.
( W. B.)
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ONZE RILHOEK

„Hij sneed A. met een mes door den nek, zoodat deze zijn hoofd met beide handen moest vasthouden, wilde het op den romp blijven staan."
(De Geld.)
Men heeft er tegenwoordig praktische machinetjes
voor, om de handen vrij te houden: de zoogenaamde
hoofdophouders. Afvallen onmogelijk. Men zorge bij
het opzetten, dat het gezicht aan den goeden kant staat.
„Deze pantalon is ook aanbevelenswaardig voor personen met minder goed gevormde beenen, van deze
merkt men absoluut niets mits gesneden volgens deze
(Adv.)
methode.”
„Neem zure appelen. Na geschild te zijn, steke men
er de klokhuizen uit. Na gebakken te zijn in matigen
oven, glaceert men deze taartjes. — Tulband. Na gebakken te zijn, verwijdere men den tulband warm uit
( Handboek voor bakkers)
de pan.”
„Door de politie te Delft is een knaap aangehouden,
die ten nadeele van een werkman een portemonnaie,
inhoudende drie gulden had gestolen. De portemonnaie was geborgen in de jas van den man, die door
hem in een pakhuis was opgehangen.”
( Vad.)
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MIXED BICKLE

„Den dader werd de hoed van het hoofd geslagen en door de politic verwijderd." (0. H. C.)
„Nou, zoo'n dop gap ik wel weer 's", mompelde de
dader, en verdween in de duisternis.
Ziehier nog een merkwaardige praestatie van de
politic:
„Bijgestaan door de Tilburgsche politic werd
Hbi.)
ook daar de verdachte niet gevonden."
„Coupeuse d'une premiere Maison, pas Kier
gevestigd, beveelt zich aan tot het maken van
( Adv. Haagsche Ct.)
elegante costumes."
Wij dachten een oogenblik, dat het Hollandsch eerst
bij „gevestigd" begon: 'n naaister niet-van-gisteren.
De bladen bevatten dezer dagen onrustbarende berichten omtrent den melknood tengevolge van de aanhoudende droogte. Het blijkt dan toch waar te zijn,
wat de melkboeren steeds ontkend hebben, dat er nauw
verband bestaat tusschen den melkvoorraad en de beschikbare hoeveelheid water.
Wie voor zijn pantalons geen andere bestemming
heeft clan het dragen, wordt onwillekeurig getrof fen
door ds. W.'s opmerking tot een verslaggever van de
D. Ct.: „In vele gemeenten wordt de predikant geconditioneerd in zake het door de week dragen of gebruiken
van een gestreepte pantalon".
Phantastische verlangens.
„Dinkel liep den geheelen wedstrijd naar zijn
(U. D.)
vorm te zoeken."
„Gaarne had zij gezien dat niet alleen zij ter
vergadering sprak of was, maar alle vrouwen."
( U. D.)
Het werkt zoo verfrisschend weer eens van iets
nieuws op het gebied van den socialen arbeid te lezen.
Zie ..hier wat een strooibiljet van dr. S. F. Postma
schru ft: „Dr. Postma wil niet alleen optreden voor de
belangen van den welgestelde, maar trachten ook de
nooden van den arbeidenden stand te bevorderen."
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„De vergadering had plaats onder voorzitterm
schap van mej. dr. Mie Boissevain, te Amster.
dam."
(U. D.)
Niet te verwarren met Naar zuster, Kee.
„Frankrijk heeft te doen tegen een kleine helft
van het Duitsche Leger.”
(Stijn Streuvels, Dagboek)
Maar als Stijn nog eens goed natelt, zal hij merken,
dat de andere heeft niet belangrijk grooter is.
Men meldt uit Haarlem aan de Tel.:
„Wegens plaatsruimte zal de koninklijke fabriek
van spoor- en andere rijtuigen „Beynes" alhier,
naar een der omliggende gemeenten verplaatst worden."
Meer plaatsruimte. Drukkerij Enschede weg. Nog
weer ruimte. Bavo-kerk weg, enz. Binnen een jaar:
Haarlem een woestenij.
„De jongeling vroeg den kluizenaar: Wat moet
ik doen om beter te worden? De grijsaard antwoordde onmiddellijk niets.”
(N. v. d. D.)
Het moet je maar zoo onmiddellijk te binnen schieten.
*
De ruime borstzak.
„Steeds droeg hij in zijn borstzak een geheelen
bijbel. Oud- en Nieuw-Testament."
(Dr. Kuyper)
De man, dien dr. Kuyper aldus looft, zal wel bijbelvaster zijn geweest dan de redacteur van de N. C.
Deze vertaalt uit de English Review:
„Was er thans een man van kracht en van genie
in Den Haag, een man, sprekende met gezag en
niet als de scribenten. . . ."
Matth. VII. vers 29. b.v. stond hem niet met genoegzame helderheid voor oogen.
„Achteraf herinneren de dochters van den heer
H. zich, dat de laatste dagen het slot moeilijk
overging.”
( Tel.)
Laat dit nu een les voor de dochters van den heer
H. zijn, om zich in 't vervolg de dingen vooruit te
herinneren.
„On demande a Scheveningue une demoiselle
francaise chez 4 enfants, dont trois aller en classe.
Bonnes references.”
(Adv. N. C.)
Pa et Ma pouvoir alors aussi encore un peu profiter.
*
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„De heer Arnold de Vita verzoekt ons eens zinstorende f out te herstellen, welke in zijn ingezonden stuk over de typografenstaking is geslopen. 1-iii
wordt daarin n.l. secretaris van den Bond van
Drukkerijen genoemd, terwijl hij secretaris is van
( Tel.)
den „Bond van Boekdrukkers.”
Wij behooren niet tot de vlugsten, maar dit haddeit
we toch al geraden.
Wij gelooven niet alles wat de Standaard beweert.

Maar wel dit:
„De Heere heeft nooit gezegd, er zijn te weinig
wel te veel."
„Zij is uitstekend geschikt om de herinnering
aan het grootsche feest levendig te houden, ook
nadat de feestelijkheden zelve weder tot het ver(O. H. Ct.)
leden behooren."
Wij weten niet wie „zij'' is. Maar dat zij de ware is,
dat staat bij ons vast.
Het bestuur van den Amst. Blindenbond vraagt
giften, en belooft den gevers een royale behandeling;
niemand behoeft nu o. i. achter te blijven:
„Iedere gift, klein of groot zal in ons Maanclblad worden verantwoord, en den gevers worden
( Hbl.)
toegezonden."
„Stichtsche Rashondenclub. Voorgesteld als
nieuw lid de Heer de Groot, Villa Veldzicht,
Zeist." (Ned. Sport)
„Toch eens een anderen naam voor de club bedenken," mompelde de Heer de Groot, toen hij 't las.
„Maandag, 27 Februari had de uitreiking der
diploma's aan de leerlingen van den 2-jaarlijkschen
Cursus der Nederlandsche Heidemaatschappij.
Deze uitreiking geschiedde bij monde van den
Voorzitter der Maatschappij.”
(Tijdschr. Heide Mi. )
Er wordt niet vermeld wie de toespraak overhandigd
heeft.
„Bij monde van den heer Sandberg werd hem
een zilveren vischlepel in etui aangeboden.”
(De Kampcourant)
Als het z66 is gegaan, zal de lepel toch wel uit de
etui genomen zijn.
„Immers, het Koninkrijk der Hemelen is als
een zuurdeeg. Reeds bij zijn oprichting werd als
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zijn doei uitgesproken : het Christendom eenvoudig
en oprecht in de harten der Heidenen in te planten." (Circulaire van het Nederlandsch Zendingsgenootschap.)
Het was een goede maatregel dit reeds zeer vroeg
uit te spreken. Men heeft eenigen tijd noodig om te
gewennen aan de volstrekt niet voor de hand liggende
gedachte, dat dit het doe! van het koninkrijk of van het
zuurdeeg is.
„De cijfers over de afgeloopen week leden door
den storm, welke toen in het Merendistrict
woedde."
( Fin. WU v. d. Fondsenh.)
Gisteren echter, zoo rneldt het weerbericht, scheen
er een zacht zonnetje. Dat zal ze goed gedaan hebben.
„Een zeer chic gekleed heer stak gisteren te
Utrecht zijn hand in de jaszak van een Boer,
natuurlijk met het doel den inhoud zich toe te
eigenen."
(U. D.)
Dus niet omdat hij koude handen had, of gelijk
men zoo iets wel eens meer pleegt te doen — in gedachten.
Wat te doen met onze overtollige tramrvagens?
„Enkele personen vielen van de trams, waarvan
een naar het Diaconessenhuis is gebracht."
(U. D.)
„Een honderdjarige. Heden hoopt
de weduwe Hakke te Rotterdam, Lage Westzeedijk, Naar honderdsten verjaardag te beleven."
(U. D.)
Er is alle kans op.
„Ik zag je oogen lichten en je lippen trillen.
Reken dat ik goed zag zachte vriendin." ( Marie
Metz-Konings. Van een Vriendin).
De Vriendin : „Nou reken maar — van yes !"
„Beklaagde vermoedde, en kon vermoeden, dat
zij zich daar beyond."
( N. R. Ct.)
Straks komt „pleiter" aan het woord. Die ontkent
natuurlijk. Zegt b.v. : „Beklaagde vermoedde we!, maar
kon niet vermoeden, dat zij zich daar beyond."
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Climax
„De heer Uzerman had verklaard de statuten,
het huishoudelijk reglement en een warm voorstander van het concentratieprogram te zijn." (Ap( Tel.)
plaus) .
Op het Vegetariers-Congres te Utrecht zeide, volgens
de N. R. Ct. de heer H. N. onder meer: „Het tat twam
asi wordt door de meeste menschen niet verstaan," en
wij moeten blozende erkennen, dat ook voor ons het
tat-twam-asi-begrip niet volkomen helder is.
„Elke goede oplosser van deze prijsvraag kan
een muntbiljet van Lien gulden bekomen.”
( Het Leven).
Hoe zagen die dingen er ook weer uit ?
Neerlandia beveelt Hollandsche afkortingen aan voor
kaartjes van afscheid, gelukwensch, en rouwbeklag. Het
best geslaagd schijnt ons die voor rouwbeklag, m. o. r.
(met opricht rouwbeklag) , omdat deze letters tevens
een toepasselijken term van ontstemming vormen. Wij
stellen voor bij gelukwensch en afscheid, in plaats van
Neerlandia's afkortingen, deze te gebruiken: 1. o. 1.
(laat ons lachen) en d. a. a. g. (dit als afscheid;
gendag!).
„De Prinses was 4 October 1841 geboren en
trad 1 1 Februari 1863 in het huwelijk ; haar
echtgenoot, die 18 December 1529 geboren was,
( L. D.)
is reeds 27 April 1797 overleden.”
Ach, men had hem nog zoo gaarne wat behouden 1
Zoo is toch het huwelijk, dat op 11 Februari 1863 bepaald was, per slot niet door kunnen gaan.

„Van elke 1000 stadbewoners genoten er einde
1911 37,7 op eenigerlei wijze blijvend onder(N. C.)
stand.”
Bij de 37 heeft het geholpen, maar de 7 ii „ stadbewoner mag nog wel wat hebben, dunkt ons.
Eenigen tijd geleden, zoo vermelden de bladen, werd
bij den kapper B. te Beverwijk een plaat in beslag genomen, voorstellende „een vrouw, die een bad neemt in
een tulle kleed" ; de politie achtte deze voorstelling in.
strijd met de zedelijkheid. Wij veeleer met de zinde39

lijkheid. Het is meer opgemerkt, dat ons yolk deze wijze
van Baden prefereert boven die in water.
„Ruwe wol zal eerst na December, bemerkte
wol eerst na Januari vrij ingevoerd kunnen wor( N. R. Ct. )
den.”
Gesmokkelde nu al.
„Wie het perk op het Lucasbolwerk gaat zien,”
schrijft het U. D., „wil het hebben." Wij zijn benieuwd
te hooren, wie het ten slotte gekregen heeft.
„Ten slotte wordt hij weder verliefd op zijn
vrouw, met wie hij jaren lang gescheiden heeft
(U. D.)
geleefd.”
Charivarius heeft het huwelijk nooit aangedurfd.
Maar als het niet-onbemiddelde meisje, dat hij nu op
't oog heeft, gescheiden met hem wil leven, waagt hij
't er op.

Millionairsverlangens.
„Rockefeller, de petroleumkoning, heeft een maagkwaal en zou gaarne millioenen geven aan den geneesheer, die hem een andere zou verschaf fen."
( Middenstander )
Wie uit de Standaard voorleest, spreke op gedragen
toon — vooral niet te vlug. Gevaarlijk is b.v. deze zin:
„Veel meer dan 1/3 van wat ons yolk per jaar vereet,
komt uit onzen bodem niet."
Sommige rechters zijn ons wat gemeenzaam met de
getuige. B.v. deze:
„De president, mr. Van Rees, gaf den oude
een ernstige vermaning en merkte op, dat hij zijn
verhaal niet geloofde en moest oppassen, wilde hij
niet in de beklaagdenbank terecht komen." ( Tel.)
„De inbrekers,” schrijft de Tel., „grepen de oude
dame bij de keel, waama een hunner haar een revolver
voor het hoofd hield. Inmiddels brak de andere de least
open en haalde uit een trommeltje een bankbiljet van
f 200. Hiermede nog niet tevreden, wees de dame
hun hare papieren aan." — Sommige dames kun je 't
nooit naar den zin maken.

40

„Waarschuwing. B. en W. van Haarlem brengen ter kennis van ingezetenen, dat de zoogenaamde Japansche kuikentjes, welke veelal worden gebruikt bij versiering van suikerwerken, geprepareerd
zijn met een hoeveelheid arsenicum aanzienlijk
grooter dan noodig is om den dood te veroor(0. H. C.)
zaken.”
Robert ( tot Bertram, die zijn bemiddelde tante
een taart met een heel kuikentje wit sturen): „Verkwister ! Zooveel is niet noodig. Lees dan toch wat B. en
W. van Haarlem schrijven, lummel !"
Dr. Kuyper schrijft:
„Hij schonk de school een gift van een kwart
ton gouds, als in Amerikaanschen stijl."
„Amerikaansche stiji . . . . Amerikaansche stiji . . . ."
waar hebben we die uitdrukking ook weer eens vroeger
gehoord .... ?
De wonderen der dressuur
„Een ingezetene gelukte het op een avond, met
behulp van een hond, 22 ratten dood te schieten."
(0. H. Ct.)
„De Sjeik in de greote Omayademoskee te
Damascus, nam Vrijdag, op straat, den tulband
van zijn hoofd, en wierp dien op de steenen, uitroepende : „Trapt er op!” Alle aanwezigen riepen:
( Reuter.)
„God beware ons!"
Wat wij nu zouden willen weten, is, of er getrapt is
of niet. Onze straatjongens zouden bij zoo'n gelegenheid
waarschijnlijk iets dergelijks uitroepen, en dan trappen.
„Er zal niemand zijn, die niet H et Christ e1 ij k L even van prof. dr. P. D. Chantepie de
la Saussaye als een hoogst belangrijk werk be( N. R. Ct.)
schouwt.”
Jawel. Wij, bijvoorbeeld. We hebben het niet gelezen.
Comfort in de gevangenis.
„De gestraften slapen op stroo en zitten op water en
brood," lezen wij in het U. D.
De burgemeester van Delft heeft aan de pers het
volgende medegedeeld: „Dat hij de opvoering van D e
S p a a nscheVlieg verboden heeft, omdat dit stuk
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naar mijne meening aanstootelijk is voor de eerbaarheid.
Het toezicht op het gehalte van de in de gemeente Delft
vertoonde tooneelstukken (ook op de niet-vertoonde —
Char.) is toevertrouwd aan een van de hoogere politieambtenaren, iemand met een gymnasiale opleiding. Te
zamen met dezen ambtenaar heeft de burgemeester toen
overwogen, of het niet mogelijk was, zekere passages
er uit te lichten. Dat bleek echter onmogelijk zonder het
geheel hopeloos te verminken".
Wij laten hier het gesprek volgen, zooals dat, zijn
wij wel ingelicht, gevoerd is tusschen den burgemeester
en den ambtenaar-met-gymnasiale-opleiding.
Z. E. A. We!?
De a. m. g. o. Edelachtbare, De Spa ansche
V 1 i e g is aanstootelijk voor de eerbaarheid. Ziet u
eens....
Z. E. A. Pardon, voor u verder gaat, u is toch bij
geval niet van de H. B. S.?
De a. m. g. o. Edelachtbare !!!
z. E. A. Neemt u me niet kwalijk. 1k was een
oogenblik in de war. Ik zie, u is de aangewezen man.
De a. m. g. o. Dank u, E. A. B. Mijne brave ouders
hebben rnij indertijd juist een gymnasiale opleiding laten
geven, omdat zij begrepen, dat ik dan later beter de
taak zou kunnen vervullen, die zij toen reeds in het
verschiet zagen, het beoordeelen van de al of niet aanstootelijkheid van tooneelstukken.
Z. E. A. Zeer juist gezien.
De a. m. g. o. Als u deze passages . . . . hm, u zult
mij het voorlezen wel willen besparen . . leest u zelf
maar eens, dan zal ik wel zoolang uit het raam kijken....
eens geschrapt wierden?
Z. A. B. ( Na lazing. Zakdoek voor 't gezicht, 6f om
cen blos, 6f om zijn lachen te verbergen — dat is nog
nooit uitgemaakt). Dat kan niet ! Nee, dat gaat niet,
Dan zouden we het stuk verminken, dat zou doodz . . .
De a. m. g. o. Verstond ik u E. A. B. wel? Verminken zei u?
Z. E. A. ( thans weer geheel op suede): Ja, verminken. Neen, dan maar in 't geheel niet. (Goedig).
Jammer, eigenlijk voor ze. De finantieele schade
De kl erk Een blonde jonge man, met H. B. S.opleiding, die het gesprek heeft zitten opschrijven, plotseling opkijkende, ietwat beschroomd, vanwege zijn opleiding ): Pardon E. A. B. Heeft u wel eens gehoord
van . . . . reclame?
Menschen met zwakke magen zullen wijs doen, met
den stroom des tijds mee te gaan.
„Wie niet met den stroom van den tijd meegaat, verzwelgt hem," zegt het N. v. d. D.
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„Van een, ten hoogste 1 1/2 pond thee kan een
dominee met vrouw en kinderen een geheel jaar
( Hygieia )
ontbijten.”
Op Nieuwjaarsmorgen een versch kadetje met hun
vieren — en dan weer met frisschen moed een jaar op
het oude rantsoen aangevangen!
„De monarch werd in den aanvang van het
( Tel.)
begin als oorlogzuchtig uitgekreten."
Maar dat is gelukkig anders geworden tegen het
laatst van het midden van den aanvang van het begin
van het slot van het einde.
Kievits-eieren.
„Vanaf anno 1 880 iederen dag zelf van zoekers
opgehaald, concurreerende prijs, Texel."
Smakelijk eten !
Streng recht.
„Heden is aangehouden mej. M. A. S., verdacht van abortus".
(N. R. Ct.)
„De brievenbesteller werd ontslagen en had zich
deswege voor de rechtbank te Maastricht te ver( U. D.)
antwoorden".
„Zwart satijn wordt schoon gemaakt door af te
wrijven met een spons ; dan tusschen doeken leggen,
Bl. W.)
en aan den verkeerden kant strijken."
Wij voorzien quaesties tusschen mevrouw, en Jaantje die aan den goeden kant heeft gestreken, als
mevrouw haar verwijt dat zij aan den verkeerden kant
heeft gestreken, en Jaantje zegt: „dat mot ook," en.
mevrouw: „Neen, je hebt aan den goeden kant gestreken, dat is de verkeerde kant, je had aan den verkeerden kant moeten strijken, dan had je aan den
goeden kant gestreken," en Jaantje: „Dat heb ik ook,"
en mevrouw : „Ja, juist, dat was de verkeerde kant,"
en jaantje: „As de goeie kant de verkeerde was, dan
zou ik an de verkeerde kant hebben gestreken, as ik
an de goeie kant had gestreken," en mevrouw: „je
had aan den goeden verkeerden kant moeten strijken, en
met aan den verkeerden goeden kant," en meneer, die
er bij zit, denkt aan den tijd, toen hij nog ongetrouwd
was, en rust had.
Een steunpilaar der maatschappij.
„De leider van het niet-bestaande laborato
( Tel.)
rium, Hoff".
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„De heer R. Eikendal, boschwachter van de
Koninklijke Houtvesterij Hoog-Soeren, wien op
verzoek eervol ontslag en pensioen werd op
januari, op verzoek eervol ontslag en pensioen
werd verleend, mocht thans de eere-Oranje ont(Ap. Ct.)
vangen.”
Wij vermoeden, dat hij het bericht zelf gesteld heeft
onmiddellijk na de tractatie.
G. Busken Huet beschrijft in de Groene het levee
van Cd. Busken Huet op Sorgh-Vliet: i
„In den vroegen morgen werd iederen dag naar
Haarlem gereden; teruggekomen voor het middagmaal, werd gewoonlijk, na een korte verpoozing,
aan wat lectuur of causerie gewijd, wederom de
tocht naar Haarlem ondernomen."
Ons hart gaat uit Naar het hongerige gezin, dat gerekend had op erwtensoep, en afgescheept werd met
een vers van Tollens.
Het wordt den menschen, vooral hen die geen honden bezitten, op de gemeenteponten te Amsterdam niet
gemakkelijk gemaakt. Het volgende is op alle ponten
aangeplakt:
Men is verplicht honden vast te houden.
„Dat is niet waar", besliste Karel. „Niet
waar?" verbaasde zich Lodewijk. „Neen schudde Karel het hoofd. — „O, zoo", knikte hij
droog. „Ja, natuurlijk", glimlachte Karel. —
„Dat zie ik niet in" schudde Em. het hoofd. —
„Of", bedacht hij zich. — „Maar'', hief ze haar
vinger op. ( Haspels, David en Jonathan)
„Nou !" klopte Charivarius zijn pijp uit. „Dat is een
goeie vangst !" stopte hij een nieuwe. „Daar zal-ie van
lusten !" kon hij zijn lucifers niet vinden. „Zie-zoo",
( Slot volgt)
waren zij in zijn overjas.
„9t Trefschot joeg
Zijn bloed de wangen uit, maar wangen in
( Albert Verwey )
Het bloed van andren."
Een der andren (tot dokter) : Dokter, kunt u me
ook iets bloedzuiverends geven? 1k heb wangen in
m'n bloed.
„Net wat ik voorspeld heb, hoorde Christiaan
Cids)
zich denken."
Als je Christiaan goed aankeek, kon je 't 'm, om zoo
te zeggen, zien hooren denken.
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JOURNALISTIEK

De „Goof- en Eemlander" in extase.
„Klankgolvingen uit ovale trilvormen geboren,
verhieven zich uit den oceaan van licht en onbegrepen schittering, en daalden weer, als hadden
zij het werkelijke leven even aangeraakt als schaduwbeelden terug, maar niet in het licht, maar om
eerst in het gebied van ontladen trilkrachten zich
te hernieuwen om na 't schitterbestaan zichzelf
opnieuw te of feren."
„Bij de aanneming van het wetsontwerp bestond de oppositie uit onafhankelijken en militaire
afgevaardigden. Ook de gewezen minister-president Dragoemis maakt in deze quaestie de minder(U. D.)
heid uit."
Ook? en er staat nergens dat de anderen gescholden
hebben.
„Twee kwajongens te Brussel, 13 en 14 jaar oud,
waren verliefd op een meisje van denzelfden leeftijd."
Telegraaf )
De oplossing is zeer eenvoudig. Ze waren alle drie
27 jaar.
„Men poogt vooral kinderen, die er reeds zijn,
in 't leven te houden. . . . Dit trekt mij zeer aan."
( Hbl.)
Ons ook. Aan de andere is toch geen eer te behalen.
Een inzender in de Telegraaf schrijft: „Het antwoord is een voluit: Neen !"
Had hij 't afgekort, clan hadden we 't niet begrepen.
„De commandant van het eerste Turksche legercorps heeft aan de politie order gegeven om den
oud-minister Talaat-bey, die op het oorlogstooneel
den militairen dienst verliet, te arresteeren."
( Tel.)
Wat den militairen. dienst aangaat, was de oudminister er integendeel Tavroeg-vandaan.
„Er loopen geiuchten over 'n brandje of over
een poging tot brandstichting op een kantoor.
Daar ons geen enkel officieel bericht gegeven kan
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worden, willen we van deze geruchten geen melding maken."
(Lisser C.)
De Lisser C. is ons niet belangrijk genoeg; daaroni
zullen we dit maar niet opnemen.
„Ge blijft rustig zitten knabbelen aan uw
wafeltje, aan uw tafeltje."
(Panorama)
Wij liever alleen aan ons wafeltje.
„Notaris Brands uit Amsterdam, voorzitter van
het Belgische Huisvestingscomite aldaar, is gisteren met 15 Belgische weeskinderen te Roosendaal
aangekomen. Zij zagen er armoedig en slecht uit."
(0. H. C.)
Wie helpt den notaris aan een net pak?
„Rijk schijnt de heer Tellegen niet te zijn, nOch
van zich zelf, nbch van zijns vrouws kant."
(O. H. C.)
Wel waar. Zij heeft nog onderlaatst van de kant
harer vader beslist georven.
„Het verkeerde van Lely's beheer ligt in zijn
voorgestelde verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel, en in de
niet-terugname daarvan voorgoed, in deze ongunstige tijden."
(De Vad.)
Laat ons hier nu geen aanmerking op maken. De
Vaderlander wil van de gemeenplaatsen afkomen, en
oefent zich. Ga maar rustig voort, Roodhuijzen; het
zal wel beter gaan op den duur.
Een goed journalist weet zijn sti ll in overeenstemming te brengen met wat hij te zeggen heeft.
„Wanneer wij in Juni niet alle kiezers, die tot
onze geestverwanten behooren, naar de stembus
kunnen brengen, dan helpt alle bezieling niets, dan
is het niets gedaan."
(De Vad.)
't Is besjilsjt of je den geestverwant-kiezerman-uit 2 tyolk hoort spreken.
En den eenvoudigen, niet zeer stijlvasten monnik:
„Voornamelijk kwamen monniken hier te laude
verkondigen, dat er zoo nooit geen vrede Gods
kon zijn."
(U. D.)
En den hijgenden centerhalf :
„Zoo bestond de bepaling, dat wie binnen een
uur van aanvang er niet was, de aan den gang
zijnde partij zou geacht te zijn gewonnen door den
(Tel.)
wel op tijd zijnden tegenstander."
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De Hofstad schrijft over Joh. De Meester's De zonde in het def tige dorp:
„Geen mooidoenerij, geen ontstellende menschenhartstochten-beschrijf, neen, veeleer een ziels
vergenoegd rondslenteren onder zijn karakters."
We zien hem al kringetjes spugen, om wat uit te
rusten.
Er komt een kentering in de neiging van sommige
oorlogspartijen. „Er zijn oorlogspartijen in sommige
Balkanstaten", schrijft het U. D., „en zij oefenen hum
invloed uit om den oorlog te verhinderen."
„Nu ben ik meer ingenomen dan ooit geworden met
deze beweging.” — Handelsblad.
Kan iemand ons helpen dezen zin recht te zetten?
Wij hebben er aan zitten tobben, maar raakten hoe
'anger hoe meer vast.
Ziehier onze pogingen:
„Nu ben meer ingenomen ik dan ooit met deze
beweging."
Fout. Nog eens probeeren:
„Nu ben ik meer geworden ingenomen dan ooit
met deze beweging."
Neen. Nog eens:
„Nu ben ooit dan ik beweging meer met geworden ingenomen."
Geef het op.
„Gebroken glazen voorwerpen worden weer
heel gemaakt, door een strooperige massa van houtlijm te vermengen met gebluschte poederkalk.”
(Bl. W.)
Mocht dit niet helpen, dan trachte men de stukkem
aan elkaar te bevestigen.
„Petroleumreuk verwijdert men, door de handen te wasschen met bier."
(B1. W.)
Indien de petroleumreuk niet in de handen zit, dient
deze bewerking eenige dagen achtereen volgehouden te
worden; na een weekje zal de lucht verdwenen zijn.
Onze aandacht werd getrokken door een ingezonden
stuk van den Heer D. van Hinloopen Labberton, in
het Handelsblad, dat met deze woorden eindigt:
„ . . . . mits de zaak maar niet afstuite op allerlei kernelverzwelgende muggenzifterij." Of, zoo zouden wij er
bij willen voegen, afstuite op allerlei muggenverzwelgende kemelzifterij, of op allerlei kemelziftende muggenverzwelgerij, op of allerlei zifterij van muggenverzwelgencie kernels of van kemelverzwelgende muggen,
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of op allerlei .verzwelgerij van muggenziftende kernels
of van kemeinftende muggen, of op allerlei kemelmuggen-zifterijverzwelging, of op allerlei mugkemel-zwelgerijverzifling, of op allerlei muggenzwelgeruverziftingskernels, of op allerlei kernelzifterijverzwelgingsmuggen.
„De vijfde dag,” schrijft het Hbl., en wij nemen het
bericht op gezag van dat blad zonder voorbehoud over,
„de vijfde dag eindigde met het vallen van den nacht."
„De hofetiquette gedoogt het décolleté slechts
(Groene)
aan den bovenkant van het toilet.”
De burgerlijke etiquette ook.
„Dit is natuurlijk beslist onjuist”. (Red. N. R. C.)
„Onze hoofdredacteur sprak op beslisten toon. —
Dit is een besliste leemte in de prediking." (Stand.)
„Een reuzenspion". (U. D.)
„Deze heer had zich beslist niet weer herkiesbaar
gesteld. Ook de heer Kobus had beslist bedank."
( U. D.)
Zie ons vers.
Het door ons afgeluisterde gesprek tusschen het
Waanwijze Jantje en zijn Pa, dat wij onlangs plaatsten,
is ook gehoord door den redacteur van het Maandblad
van den Nederl. Journalistenkring. Vreemd, dat wij
hem toen niet opmerkten. Het gesprek staat in het
Novembernummer van dat blad. En uit de Groene kan
het niet overgedrukt zijn, want dan zou het er wel bijgestaan hebben.
3
„Uit het verschijnen van een tweeden druk van dit
boek blijkt niet slechts, dat de eerste werd uitverkocht,
maar tevens dat de navraag, of kans op navraag voldoende zijn, om uitzicht op goeden verkoop der nieuwe
oplage to geven," schrijft het Bloem. WM., en wij
bewonderen den scherpen blik der Redactie.
INLASCH.
„op de vee-varkenmarkt waren heden de prijzen van
Lammeren ( ± 000 stuks) f —.— a —.—, Schapen

f —.— a —.—, Vaarzen je —.— a —.—, Veulens

f —.—

a —.—, Biggen f —.— a --•—, Varkens

per
I —.— a —.—, Vette Koeien f —.— a —.—
(U. D.)
stuk."

3
journalistieke voorzichtigheid
„Door hen die zich bij 24 April aansloten,
wordt, naar men vermoeden mag, ondersteld, dat
4$

er een mise-en-scene wordt verwacht. — Of 't
hierop zal uitloopen, kan voorshands nog niet
(Stand.)
beslist worden."
„Over de medewerkenden en verdere bijomstandigheden der uitvoering zullen wij nog nader be(U. D.)
richten.”
In het eerste verslag zijn de hoofdzaken vermeld.
„Een aantal levende exemplaren dezer vliegjes
zijn gaarne ter beschikking van belanghebbenden."
(N. v. d. D.)
Koor van vliegjes: „Hoera! Hoera! We gaan naar
de belanghebbenden !!
„Zondag werden wij met het bezoek van den
hoogeerw. heer dr. B. Ritter vereerd. 's Middags
werd het Leerdamsch Israel op een schoone predikatie vergast. Hij wist dan ook zijn aandachtig
auditorium ongeveer een uur te boeien."
(Isr. Wbi.)
Toen had hij, dunkt ons, moeten ophouden.
„In dit pakhuis kan niet minder dan 20 millioen
(U .D.)
kilo graan worden opgeslagen."
Ze hebben waarschijnlijk nooit geprobeerd. 't Kan
best.
Uit een hoofdartikel in de Vaderlander:
„Luisterende naar de lokstem van de S.D.A.P.
kwam de overwinning in de eerste plaats den
mannen van den klassenstrijd ten goede. — Dit
stuk staat in het teeken van kwajongenswerk. —
Alle vrijzinnigen hadden zich daarom als een man
moeten scharen."
Mooi is het niet. Maar wij zouden het artikel toch
niet willen betitelen met het opschrift dat de Redactie
er voor bedacht heeft: Een dun stuk.
Van Hulzen schrijft in Het bock in 1912:
„Het blijft een hachelijk werk voor een mannelijk auteur, tegelijk een wel zeer aanlokkend, om
te schrijven alsof men . geen man is maar een
meisje. — Al die meeningen zullen we nu bijeen
hebben, als een niet gansch zuivere wij1 wellicht
een te flatteerende, maar dan toch een meening
van ongeveer, als. men er de omstandigheden van
rekening wil nemen. — Zij,
't jubileeren bij
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die haast geen voet op straat zet, heeft het studentenleven beschreven, ook wat kollege loopen beenz.
treft, waar medici respekt voor hebben."
Tot verontschuldiging diene de slotopmerking: „En
hiermee breek ik of dit korte overzicht, wijl mij wordt
gezegd, dat er moet worden afgedrukt."
J a, als ze je dan ook zoo jachten!
„In het hotel Paulez is aangekomen de heer
Shizuku Suzuki, directeur der belastingen in
( N. Cf.)
J apan."
Zij, die meenden, dat niet de heer Shizuku Suzuki,
maar de heer Swazaki Shuzuki is aangekomen in het
hotel Paulez, dat de heer Shizuku Suzuki is aangekomen in het hotel des Indes, dat de heer Shizuko Swizuka Sakuzi noch in het hotel Paulez, noch in het
hotel des Indes is aangekomen, dat de heer Shikiswa
Kishuzu in het hotel Paulez is aangekomen, maar op
het zien van den heer Kukiswa Sukika Kuzuku, met
den heer Shukishuki Swakikaki is weggeloopen, blijken
dus verkeerd ingelicht te zijn.
Dr. Kuyper schrijft tegenwoordig de Flora-recensies
in de Telegraaj. „Veel van wat deze komiek zong,
moest herhaald," lazen wij dezer dagen in dat blad.
„Wij meenen onze abonne's met dat in kennis
(0. H. C.)
te moeten stellen."
En wij onze abonne's met dit.
„Wat is weelde? Wij zouden daarvan onze
definitie willen geven, dat weelde al dat genot is,
wat iemand slechts als uitzonderingsgeval geniet,
en wat dus het levensgeluk niet raakt, als er af( Vad.)
stand van gedaan moet worden."
Kom, kom, Roodhuizen. Je hebt nu zoo je best
gedaan in dit nummer, na ons vers van verleden week.
Geen enkele keer spreek je boekdeelen, je staat heelemaal niet schouder aan schouder op de bres, je schaart
je onder niemand's vaan, gaat bier om niets, en aan
geen sterveling breng je eeresaluut. Probeer nu ook
eens een mooiere definitie te geven van weelde. Of,
liever niet van zoo'n moeilijk woord. Oefen je eerst by.
met: het Paard. Maar vooral eenvoudig. Zeg: „Het
paard is een nuttig dier op vier pooten", of zoo. Niet:
„Het paard is een dier, wat pleizierig is om te hebben,
en wat het genoegen raakt, als er afstand van gedaan
moet worden," of zoo.
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Niet te veel in de Standaard lezen. Die stij1 is besmettelijk. Dan leer je spoedig, als je blad vol moet, te zeggen voor: „hij zegt dat hij de stukken heeft, maar 't is
niet waar,"
„ . . . . dat zeker niet te ver gaat, wie hier denkt
aan een pretentie van bezit aan stukken, waaraan
( Stand.)
het feitelijk bezit niet beantwoordt."
„De hier staande brandkast is getracht te for(U. D.)
ceeren, maar tevergeefs.”
De hier staande zin is getracht goed te zeggen, maar
tevergeefs.
:i.

De kamers van de huizen in den Jordaan zijn niet
zoo klein als wij dachten. „Ik werd herinnerd," zoo
leven wij in het Hbl., „aan den tijd, toen ik als diaken
vaak in den Jordaan armenbezoek had of te leggen.
Weer zag ik de kamer, waarin menig behoeftig gezin
samenhokte."
„Nu reeds is de malaise in dit Kabinet ingetreden. De Boven-bram-ra is reeds ingehaald;
(Stand.)
straks volgen de Bram-stengen.”
En ten slotte weer Bram-aan-'t-roer.
::.
„De Porte is bereid het verbod, dat de stoomschepen de Dardanellen niet passeeren, in te trek(Tel.)
ken."
Zou er nog kans bestaan dat het bevel om te verhinderen dat het niet-passeeren verboden wordt, ingetrokken werd?
Een collega aan de H. P., die zich even bescheiden
als gedistingueerd „Jhr. X." teekent, schrijft in dat
blad een reeks van belangrijke artikelen onder den titel:
„Van het Mondaine Leven." In het laatste nummer
wordt de terugkomst in de residentie behandeld van
,,Jhr. Ernest van Loon en Mevrouw van Loon—d'Hangest baronesse d'Ivoy (samen getrouwd — Char.) De
heer en mevrouw van Loon — als wij ze nu zoo maar
eens platweg mogen noemen — zijn in Duitschland aangehouden, misschien wel omdat Jhr. Van Loon, „wat
hij gaarne doet, zich van de Fransche taal had bediend". Maar:
„Gelukkig waren zijn papieren goed in orde ea
kon hij bovendien een persoonlijk schrijven van
Prins Hendrik betreffende de Johaniter-orde laten
zien, anders — wie weer — had de Haagsche
beau monde misschien voor korten tijd, nog een
zijner leiders moeten missen."
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0, jhr. X., Jhr. X.! hou op! Wel eene affreuze
gedachte! Baron Charivarius siddert.
Heeft de rubriek „Van het Mondaine Leven" onze
warme sympathie, meer nog voelen wij ons aangetrokken door de afdeeling „Lastige Gevallen". Men kent
Naar. De beste oplossers ontvangen een kunstvoorwerp,
of eene enveloppe met inhoud. Mogen wij een „Lastig
geval" aanbieden ter opneming in het volgend nummer?
Een eenigszins critisch aangelegd, doch zeer hoffelijk heer dineert met Jhr. X. ten huize van den Hoof dredacteur. Onder het nuttigen van de caviar-met-champagne vragen Jhr. X. en de Hoofdredacteur als uit
een mond, wat hij denkt van de H. P. — wat moet
de zeer hoffelijke heer antwoorden?
W at de Vad. gelukkig maakt.
„Gelukkig dat, als ze ons hunne tanden zullen
laten zien, het geen gave zullen wezen."
(de Vad.)
Ongemotiveerde dierenmishandeling.
„Albattrossen warden moedwillig uitgehongerd,
dat het, naar men beweert, hun mooie veeren schaadt".
( Tel.)
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Met belangstelling volgen wij steeds de rubriek
„Vragenbus" in de verschillende bladen. De moeilijkste
vragen weten de redacties to beantwoorden. Zoo heeft
Het Mid den zoowaar een antwoord op deze vraag:
„Hoe behandel ik mijn gelakte schoenen?" In Avicultura trof ons het antwoord op een vraag betreffende
eieren. Het begint zoo: „Dit kwam bij mijn eigen
eieren ook wel voor."
„Dan zette heel het gezin zich, bij wijze van
dessert, am den zilveren schotel, symmetrisch op(Pak me Mee)
gestapeld met pasteitjes."
Pak dat blad maar mee.
„Hierover kan geen verschil van gedachte be(Stand.)
staan, en het bestaat dan ook niet."
Het is misschien juist, maar zeker niet opmerkelijk.
Zoodra wij gelezen hadden dat het niet kon bestaan,
hadden wij al begrepen, dat het niet bestond.
„En dan het algemeene cachet van vulgariteit en
gebrek aan distinctie 1" schrijft Anna de Savornin Loh52

man in de Hollandsche ',die, En verder: „Men heeft
deze confiserie levert beslist
er een fijne omgeving
ik sla die reuzen-massa gade —
mindere waar enz.
de prijs was niet duur enz."
„De sociaaldemocraten ontbraken natuurlijk. De
( Tel.)
meesten waren in ambtscostuum."
Dit verklaart het. Ze dorsten zich er niet in te
vertoonen.
Het slot van het Wien Neerlands Bloed heeft ons
nooit bevallen. De heer Wagenaar heeft er nu jets op
gevonden, dat ons wel geschikt toeschijnt.
„Bij het uitgaan van de kerk zette de heer
Wagenaar het Wien Neerlands Bloed in, dat ten
slotte eindigde met het Oude Wilhelmus."

(U. D.)

„Henri de Vries zal gedurende ongeveer twee
maanden bij de N. V. „Het Tooneel" voorstellingen geven, en o.a. meespelen in „Julius Caesar" en
een detective-stuk, waarin hij de rol speelt van
Sherlock Holmes."
Begrijpen wij dit bericht wel, dan zal De Vries
simultaan-voorstellingen van deze beide stulsken geven
op een in tweeen gedeeld tooneel. Men kefit de vaardigheid van dezen acteur in het zich verkleeden.

„Besjlissjt"
Wat heeft men toch tegen dit woord ? Het is in
sommige gevallen besjlissjt onmisbaar. „De directie van
de N. V. Het Tooneel heeft besloten", zoo lezen wij
in de bladen, „om nog eene, doch nu besjlissjt laatste
vertooning van Oedipus te doen plaats hebben".
Alleen de besjlissjt laatste vertooning is de laatste;
de laatste is op-een-na de laatste.
„De voorstelling was in de puntjes gekleed,
( Hbl.)
grif gekend en gekund door alien."
Ziehier wat elk nauwgezet acteur zich v6Or de
premiere heeft of te vragen : „Ik ken de voorstelling
grif, natuurlijk, maar ken ik haar ook grif ?"
„De 1 8-jarige H. D., die een paar schaatsen
had opgelicht, is heden veroordeeld tot 3 maanden
gevangenisstraf." (U. D.)
De 40-jarige Charivarius heeft het ook eens gedaan.
Niet verder vertellen!
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„Een 20-jarige jongeling, Werner geheeten, die
te Giessen terecht stond, werd gisteren tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, benevens tot 1 0
jaar tuchthuisstraf, plaatsing onder politietoezicht
en voortdurend verlies van burgerlijke rechten.”
( Hbi.)
Bovendien is hem verboden, in toepassing van de
nieuwe Motor- en Rijwielwet, een auto te berijden, voor
den tijd van een jaar.
„Het publiek hult zich in bontmantel en auto,
en spoedt zich naar den schouwburg.” ( H. Post.)
De mindergegoeden trekken een gewone over] as en
vigelante aan.
Wij vonden in den prospectus van de 0. G. een
„Woord van de Redactie" :
. . . . „Zoo kan de verzekering worden gegeven,
dat de Groene in het karakter van volkomen zelfstandigheid, eerlijke openhartigheid, en de meest
bereikbare voortreffelijkheid zal worden geleid."
Het was niet het eerlijke dezer openhartigheid, dat
ons trot. Wij hadden die eigenschap al meer bij openhartigheid aangetrof fen. Maar, men onderscheidt, zoo
mijmerden wij, bereikbare voortreffelijkheid, meer bereikbare voortreffelijkheid en meest bereikbare voortreffelijkheid . . . .
„Naar het V ad. vemeemt, is de voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de peer
mr. H. Goeman Borgesius naar het Loo ontboden,
om aldaar een onderhoudtehebben
met Hare Majesteit de Koningin.”
( Hbi.)
Wij spatieeren. Hiermede wordt dus voor goed een
eind gemaakt aan het praatje, dat het was om eenige
kippenhokken op te schilderen, in Apeldoorn.
„Though this be madness, yet there is method
in it, zou Shakespeare ook van deze beschuldigin( Hbi.)
gen kunnen zeggen.”
Onmogelijk. Hij is dood.
„In Den Haag heb ik ook eens een bond een geheelen
dag verloren,” schrijft de Redactrice van de Ho!!.
Lelie. „Mijn vader was met hem uitgegaan, en onderweg
was hij zoek geraakt. 1k was wanhopig. Wij zonden
naar de politic en overal heen; nergens was hij. Om
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zes uur avonds, terwiji de meid den melkboer hielp,
zag zij hem ineens de straat inhollen. Hij imp de open
deur in, rende in eene vaart in mijn armen, op mijn
schoot, en begon daarop tegen mijn vader te brommen.
Dit laatste hebben wij steeds heel merkwaardig slim
gevonden, omdat hij blijkbaar had uitgemaakt hoe mijn
vader ditmaal niet voldoende op hem had gepast."
Dit is niet sterk. Toen onze hond Bens door de
zorgeloosheid van ons dienstmeisje zoek geraakt, en
later teruggekomen was, begon hij tegen onzen vader
te brommen die de dienstbode in zachte termen haar
fout verweet. Blijkbaar had hij uitgemaakt, dat men in
zoo'n geval strenger behoort op te treden. Overigens
heeft het verhaal na de eerste lezing op ons niet den
indruk gemaakt, dien de Redactrice bedoeld had, doordat wij dom genoeg meenden, dat met „hem"
van regel 7 de melkboer bedoeld was.
„Vriendelijk dank", schrijft Anna de Savornin Lohman, die tegenwoordig ook het vriendelijke genre beoefent, in de Corr. van de Hollandsche Tijgerlelie,
„vriendelijk dank voor uw mislukt bezoek."
„Een kerte reminicentie. Hopf gebruikte deze
methode om personen uit den weg te ruimen, die
voor zwaar geld verassureerd waren."
( Berl. Tel. Corr.)
„En voor degenen die dit vleesch nog te durabel
achten, is nu vleesch verkrijgbaar voor slechts
(Red. U. D.)
371/2 cent per pond."
Degenen, die geen centen van der eigen en niet veel
in te komen hebben, kennen we aan recommandeeren
der eigen te verassureeren bij een niet alste durabele
maatschappij tegens treinongelukken. Der mot maar niet
het minste of geringste gebeuren met de kolemetief, of
dan was er een ongeluk en konnen ze niet meer werken,
dan stingen ze op straat en waren uit- noch indirect
voor niks meer geschikt als voor joernelist om is een
korte reminicentie te schrijven in de krant.
Mr. Plemp van Duiveland noemt zich in Onze Eeuw
„een half-geloovige, een half-ongeloovige misschien
nog eer," maar dergelijke fijne onderscheidingen ontgaan aan het groote publiek, dat het verschil niet kent
tusschen een half-voile en een half-leege flesch.
Max Blokzijl, in het Hbl.:
„Ik heb altijd gemeend, dat er geen beter bewijs
voor beweringen is, dan het eigen voorbeeld, het
55

eerst zelfcloorleven. — Niets dan eigen ervaring
is het, wanneer ik nu aan onze vrouwen dezen
ernstigen raad geef. — 1k ben het met mijn collega
eens, dat ik niet weet, of de viering van deze
dagen gelukkig stemmen zal of niet. — 1k geloof
in vollen ernst, dat het oneindig veel nuttiger is, als
we toch verpoozing gaan zoeken, om de militaire
dan wel — gelijk men hier en daar reeds begonnen
is — de algemeene kennis van den soldaat te gaan
verrijken. —
Het is zoo makkelijk om in 'n dagblad in vlotte
zinnen beschouwingen neer te pennen.”
Nou Max, zóó makkelijk is 't toch niet!

Dr. Kuyper vertaalt tegenwoordig de Reutertelegrammen voor het Hbl.:
„Deze veronderstelling mag geuit." (Reuter, Hbi.)
„Hij komt tot de ontdekking der waarheid,
welke ontdekking hem door den zeer op de hoogte
zijnden jongen graaf als 'n nu niet juist cm-overte-snoeven voordeeltje wordt bewezen te zijn."
(Panorama)
Maar de plaatjes van het Panorama zijn aardig.
Tot onze voldoening vernemen wij, dat dr. Kuyper's
gezondheid niets te wenschen overlaat; wij konden
dezer dagen, de volgende passages in de Standaard
lezende, de vreeze niet onderdrukken, dat , de oude
staatsman aan lichte aanvallen van kortademigueid Iced:
„Niets te doen te hebben. Geen gevaar te zlen
waarvoor men op wachtpost staat. En niet te hegrijpen waarvoor dat alles dient, dat is wat veler
geest verontrust. — De jammer is nu maar dat
men aan geen mogelijkheid van oorlog gedacht
heeft. Gedroomd heeft dat dit alles zich nooit
realiseeren zou. En dat men, enz."
„Volgens de Nieuwe Groninger Courant
heerschte er gisteren een groote mate van belangstelling voor de Godsdienstoefening in de Pepergasthuiskerk, waarbij ds. Huisman voorging. Meer
menschen dan de kerk ken bevatten, konden geen
plaats vinden”.
(N. R. C.)
Nu heeft de N. R. C. toch ook eens een grapje bedacht. Of zou 't van de Nieuwe Groninger Courant
zijn ?
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„Er is van Rabagas in of aan dien en dien en
dien Franschen machthebber, Bien van toen, en
dien van later, en dezen en dezen van nu. . . .”
(N. R. C.)
Schiet op, om Godswil, schiet op!
Het kan geconstateerd, dat dr. Kuyper's welwillende
medewerking tegenwoordig ook aan de N. R. C. pleegt
verleend:
„Uit wat Kleine vertelt, moge dit geknipt."
„Een vertaald sonnet moge hier opgenomen."
„Een kenschetsend fragment moge °vergenomen.
„Hoeveel is er van die rol te maken, en hoeveel
moet er van gemaakt."
„Heijermans moest onlangs gekenschetst. — Dit
kan gezegd, als een feit geconstateerd. — Hierop
moet de klemtoon gelegd. -- Daarvan kan a! de
schuld a fbetaald."
(N. R. Ct.)
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Dr. Kuyper schrijft onder den titel „Nieuwe Engelsche boeken", in de N. H. Ct.:
„Dit boek kan zoo goed als welk antler ook
van den vloed van oorlogsromans, als type bekeken.
9!

„De Dordsche Courant heeft weer een fang verslag
van een gesprek met ds. Willekes te Hendrik-leo-Ambacht”, schrijft de N. R. Ct., verwijtend en neemt het
large verslag over. „Het is opmerkelijk, hoe goed deze
Hendrik-Ido-Ambachtsche wetenswaardigheden passen
onder het „Kerknieuws" van de N. H. Ct., schrijft
ons iemand, die deze rubriek geregeld van het begin
tot einde leest.
:11

fournalistieke voorzichtigheid.
„Door het ongunstige weder ging het karakter
van tuinfeest eenigszins verloren, daar de partij
thans geheel binnen de muren van het paleis werd
(N. H. Ct.)
gehouden.
.7.
„De veranderingen in den luchtdruk loopen ten
deele nogal uiteen, echter is de verdeeling over het
algemeen nog vrij gelijkmatig, waarbij de luchtbeweging meest zwak, en over ons land, waar nog
steeds een klein minimum ligt, ver uiteenloopend
(Hbl.)
van richting is."
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„Ons bericht in het ochtendblad is niet geheel
ondubbelzinnig in zooverre als er niet uit blijkt,
dat men hier niet te doen had met het hoogterecord voor een vlieger alleen, dus zonder passa(N. R. C.)
gier.”
(Oplossingen in ons volgend nummer.)
Uit een hoofdartikel in de N. R. C.:
„Zij is als de draak van de fabel, waarvan het
niet hielp, of men er den kop al van afsneed,
omdat die onmiddellijk weder aangroeide".
De N. R. C. wordt los-in-de-mond
„Hij is — gelijk men dat in gemeenzaam
Nederlandsch noemt — niet voor een kleintje
(N. R. C.)
vervaard."
Pas op, N. R. C., pas op. Dit is de eerste stap op
den weg naar 't vloeken. Dat eindigt nog eens in: „Tedeksel," „Wat hamer," en zoo.
De N. R. Ct. schrijft in een hoofdartikel:
„Het is met een, zij het wat plat, maar volkomen typeerend woord, te zeggen de menschen
waren er beu van."
Zoo'n excuusje heeft voor ons weinig waarde. Het
leelijke woord staat er dan toch maar. Die rauwe taal
van de N. R. Ct. tegenwoordig!
Van het Paasch-congres.
„De heer Duis zegt, dat men hem voor
.r.n.j.kl.n.t heeft uitgescholden, en dergelijke
(N. R. C.)
vuiligheden."
Zoo behoort men zulke obscoene woorden te doen
drukken, en niet, zooals de N. R. C. doet, voluit.
Moeten wij het blad nu netheid leeren?
Wie weten wil wat Sardou deed, terwijl hij tot zijn
groote liefde, het tooneel, terug keerde, leze de N.R.C.
„Doch trouwend met iemand, die betrekkingen had in
een tooneelkring," schrijft het blad, „keerde Sardou na
enkele jaren tot zijn groote liefde terug."
„Zijn gloed en macht deden in den een of
anderen hoek van haar hart een soort van treurigheid ontstaan.
Voelbaar werd haar hart kleiner.”
( N. R. Ct.)
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Zoo zal men dus langzamerhand beter in de gelegenheid zijn geweest om plaats en soort van de treurigheid
nauwkeuriger te bepalen.
„De Maskerade-commissie van het U. S. C.
heeft de uitvoering van de insignes aan keten, door
de commissieleden te dragen, opgedragen aan den
N. R. Ct.)
heer Tepe."
Wij zagen wel eens een enkele maal zoo'n gebouwtje, licht en toch hecht doortimmerd, waar 't desnoods
mee kon. Maar we wachten toch nog op bevestiging
van het bericht.
Men beweert wel eens dat zetters hun zetwerk niet
lezen. Of ze! Als 't heel gek is, staan ze er soms bij te
schudden. B.v. hier :
„N i e u w e s a b el s. De wandel (salon)
Babe, is van zeer licht model, ongeveer geheel overeenkomende met de of ficierssabe, de wandel
(salon) sabel is van zeer licht model." (N.R.Ct.)
„Maar het Habsburgsche familiestatuut kent
geen burgerlijk huwelijk, zoodat de hertog, als hij
dat wou, zeggen kon, dat hij heelemaal niet getrouwd is. Hij heeft waarschijnlijk grootere verwachtingen uit zijn verbinding met het huis van
Oostenrijk verwacht als het geval is geweest.
(N. R. Ct.)
Ongecorrigeerd. (Het staat er niet onder, maar het
is toch zoo) .
De N. R .Ct. beschrijft een landschap. „Het landschap is vol afwisseling. Is men een tunnel door, dan
komt dadelijk iets anders." Het is zeer merkwaardig.
Den gewonen overgang van tunnel, halftunnel tot open
weg, vindt men er niet. Maar sterk wordt de afwisseling
eerst, waar men komt, „nu eens door een vriendelijk
dal, dan weer langs wilde rotsen, waarboven een
hemelsblauwe zon welft."
Wij moeten er van den zomer eens heen.
De ware duidelijkheid
„De heer Haasken dankte den heer Borgesius
voor zijn duidelijke uiteenzetting. Maar toch is het
hem niet duidelijk, waarom thans de tijd voor een
(N. R. Ct.)
fusie nog niet rijp zou zijn."
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„Het programma geeft den korten inhoud van dit
stuk, gesteld in niet zeer fraai Nederlandsch,” schrijft
de N. R. Ct. De steller moet maar veel hoofdartikelen
van de N. R. Ct. lezen. Dan zal hij 't wel leeren. As je
blieft:
„Met dit type van schip kunnen we ons zeer
goed vereenigen; een kleiner type, noodzakelijk
gepaard gaande met vermindering van snelheid."
„Een compromis tusschen hetgeen we gaarne
mochten hebben, en wat we kunnen krijgen."
„De pantsering is in overeenstemming met hetgeen we verwachten kunnen tegenover ons te zien
op een meest waarschijnlijken gevechtafstand."
„Een goede ventilatie is een van de lastigste
bewoonbaarheids-vraagstukken aan boord der
moderne slagschepen."
„Dadelijk noodig zijn meer dan 5 schepen niet."
„De aanwinst in volkskracht, welke het vorm
krijgen van een goed bestuurden Indischen staat
en van het bewustzijn van de kracht ervan naar
buiten, zal brengen, mag gerekend worden de ontwikkelingspolitiek in niet geringe mate ten goede
te zullen komen."
,,Af en toe komt het voor, dat buitenlanders,
door middel van boek, tijdschrift of courant, de
indrukken, welke bij hen zijn achtergebleven van
een reis door, of een verblijf in Ned. Indie, aan
kun landgenooten, of wie verder hun taal leest,
mededeelen.
Zij vertellen er dan soms veel goeds, een enkelen
keer veel kwaads van, zeggen er vaak zeer juiste,
en vaker nog, misschien, zeer onjuiste dingen over.
Dankbaar den ons toegezwaaiden lof aanvaardend, al is deze wel eens wat overdreven, gevoelen
( N. R. C.)
wij, Nederlanders, enz."
't Is alles goed en wel voor menschen die den tijd
hebben. Maar als je wat haast hebt, doe je verstandig
nu en dan eens een paar zinnen van zoo'n hoofdartikel
over te slaan.

„Ook een mislukte paging in deze richting
brengt ons een stapje nader bij de beslissing, die,
dat moeten we, zoolang er nergens iets is gebeurd,
waaruit den aard van die beslissing te voorspellen
valt, aannemen, evengoed daardoor kan vallen,
doordat de mogendheden van de entente hun doel
( N. R. Ct.)
niet, als dat zij het wel bereiken.”
06k een mislukte paging — deze zin.
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Boat in het deltige blad.
„Verkade was zoo echt, toes hij toestoof op
zijn, in den dubbelen zin des woords gezeten
zuster. De heer Ruys doe niet te geestig."
(N. R. C.)
Ook de N. R. C. doe niet te geestig.
„Het goedkoopste gedeelte van het park lijkt
ons trouwens heelemaal volstrekt niet het naarst
(N. R. C.)
om in te wonen.”
Het deftigste blad lijkt ons trouwens heelemaal volstrekt niet het prettigst om in te lezen.
Aanhangsel
„Als ik de Charivarius lees, dan denk ik, als bij zijn
meeste rijmpjes, zoowel die over menschen als dingen:
kerel, loop naar de pomp! houd je zelden-geestig vitten
voor wie er naar luisteren willen op de soos, als je zoo'n
( N. R. C. over Charivarius.)
huis bezoekt."
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ALLEEN VOOR HEEREN

„De vrouwen bij Shaw", schrijft de Hofstad, „hebben meer spieren dan borsten". En niet alleen de vrouwen bij Shaw: tel maar.

„V. Een kind, dat in ongehuwden staat geboren is, kan dat den naam krijgen van den
vader? — A. Neen."
(0. H. C.)
Jazekerwel, 0. H. C.! Charivarius, bijv. Hij is in
ongehuwden staat geboren, hoopt in dien staat te sterven, en heeft den naam zijns vaders.

„Lady Aberdeen heeft afwisselend als echtgenoote
van den Onderkoning van lerland en van den Gouverneur-generaal van Canada een of ficeele positie bekleed,
die haar eischen stelde, welke niet boven hare krachten
gingen," schrijft de N. C. bij ongeluk.

„De vermaarde Dordtsche geneesheer J. v.
Beverwijck zond het recept aan Lodewijk van
Nassau, heer van Beverweert, natuurlijken zoon
van prins Maurits bij de jonkvrouw van Mechelen,
die er hem om gevraagd had.”
(Tel.)
Om het recept, natuurlijk.
„Besluiten wij ons overzicht met te wijzen op
de uitgebreide statistieken van zuigelingensterfte,
die in 107 door Prof. R. H. Saltet en Mr. Ph.
Falkenburg zijn gepubliceerd en die in Den Haag
tot een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken der
zuigelingen hebben geleid."
(Hbl.)
Charivarius wist het al toen hij 15 jaar was.
„Wie een goede buste, naar eigen maten vervaardigd,
bezit, kan de japon geheel afwerken."
(Onze Kleeding)
„Aan het slot zijner onderbroeken rede wekte hij de
aanwezigen op mede naar den Haag te gaan."
(N. v. d. D.)
„Men verwacht dit jaar veel kievitseieren. Naar de
eerste eieren wordt reeds uitgezien, daar deze vogels at
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de bewegingen maken, die aan het eieren leggen vooraf
( Tel.)
gaan.”
Hm !
Wij verbazen ons over weinig; maar we hebben toch
even groote oogen opgezet bij het leven van de volgende
woorden op het programma van een Rederijkers feestavond:
Men wordt beleefd verzocht zooveel mogelifie
kleederen aan de garderobe af te geven.
„Het aantal vrouwelijke geneesheeren is vrij
( U. D.)
groot.”
Daarentegen zijn er tegenwoordig ook vele mannelijke vroedvrouwen.
De motie der Miinchener vrouwen voor een oorspronkelijke Duitsche mode zegt o. a., dat „de vaklieden een
weg moeten vinden om een mode te scheppen, die
rekening houdt met het verschil tusschen Duitsche en
Engelsche vrouwen in smaak, levenswijze en middelen."
Laten zij vooraf ook niet vergeten rekening te houden
met het verschil in middels.
„Een bij uitstek vrouwelijk yak is ook altijd dat
(0. Eeuw )
van vroedvrouw geweest.”
Toch niet meer dan dat van concertzangeres, actrice,
waschvrouw en tweede meisje.
„Een liefhebbende gade drukt ons aan den
boezem, terwijl zij de dampende (en aangebran(U. D.)
de) soepterrine op tafel zet.”
Pas op, voor je schoone overhemd. Weer je lief
hebbende gade met een zachtgekookt eierlepeltje af.
Wij lezen in de 0. H. C.: „Een vrouw uit de Leliestraat gaf Maandag de politie kennis, dat ze Zaterdagavond bij een paardenslachter gehakt had gekocht, en
Zondag zoo'n onaangename lucht verspreidde dat...."
Hier hebben we de lectuur moeten staken.
Wij lezen over de Exuber Bust Developer:
„De meest elegante toiletten kleedden mij niet, en met
leedwezen ontmoette ik andere, minder goed gekleede
vrouwen, die overal en door ieder bewonderd werden,
enkel en alleen om haar bevallige lijnen, en haar ronde,
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welgevormde buste, enz.. . . . Zoo betuigden mij hare
tevredenheid: Mej. R. P. uit Amsterdam, die hare
buste 18 c.M. verbreedde, S. P. uit Amsterdam,
20 c.M., Mevr. v. L. uit Rotterdam, 17 c.M., Mevr.
H. R. uit Dordrecht, 15 c.M., Mej. B. M. uit Haarlem, 19 c.M., enz.. . . ."
Dit is alles zeker zeer merkwaardig. En toch zouden
wij gemeend hebben onzen lezers dit bericht te moeten
onthouden, omdat we op dit gebied nogal heel precies
zijn uitgevallen. . . . als we 't niet gevonden hadden in.
het Nieuws van den Dag -- waaruit blijkt dat 't fatsoenlijk is.
„Het meisje werd in den rug, onder de heup getrof fen. De wond is niet gevaarlijk. — (U .D.)
Maar moeilijk te behandelen, dunkt ons: de plaats is
zoo lastig te vinden.
V oorzichtig.
„Aan de Visscherijvereeniging Ons Belang is
verbonden een fonds tot ondersteuning van weduwen en ouden van dagen, maar van elkander afge(Art. 1 Regl.)
scheiden.”
je kunt nooit weten.
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