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TOT NUT EN VERMAAK.

Jonge lieden moeten werken; immers hij, die in de lente
van zijn leven geen goed zaad verspreidt, zal slechts onkruid
maaien, als de herfst zal aangebroken zijn; hij zal het lot ondergaan van den krekel uit de fabel en dan ... wee hem! - Te laat
zal hij klagen.
Nogtans de boog moet niet altijd gespannen zijn; de jonkheid
moet zich ook vermaken: Een goede ontspanning verkwikt hef
lichaam, scherpt den geest en zet aan tot ernstig werk.
Gelukkig de jongeling, dje het geheim bezit zijn tijd tusschen
werk en vermaak wijselijk te verdeelen!
Een der edelste en nuttigste vermaken is zonder twijfel dat,
hetwelk de kunst ons verschaft.
Onze « Goocheltoeren en andere spelen» hebben ten doel den
geest op te beuren en tevens met nuttige kennissen te verrijken;
wij dragen ze aan de leerlustige jeugd op; zij zullen haar welkom zijn gedurende de lange winteravonden en ook op de
rustdagen, wanneer het weder niet toelaat zich in de open lucht
te vermaken.
Werkt naarstig, beste vrinden,
ltTermaakt u ook maar goed,
Dan Zlllt ge later vinden
Een rijken overvloed.

I EIGENDOM

VAN DEN SCHRIJVER.
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Verdwijning van een Dame.

Op het to(meel plaatst men een kleine tent, die
vóór en achter gesloten is, doch aan beide zijden
open, zoodat men er kan doorloopen, en de persoon,
die er doorloopt, voor een oogenblik yoor het oog
der toeschouwers verdwijnt. Dan verschijnt een
dame en na haar een gansclle reeks stalmeesters, die
allen dool' de tent loopen. Al de stalmeesters komen
opnienw uit de tent te yoorschijn, dl' dame alleen
blijft aeht(,I' ... .Men werpt de tent omw'r en nergens
is zij meer te vinden.
'Vat is el' gebeurd? - De dame is de eerste; zoohaast zij in de tent komt, trekt zij zich achteruit en
begint de bovenkleederen af te leggen, die alle uit
lichte stof gemaakt zijn, en door de haar volgende
stalmeesters stuk voor stuk yerborgen worden en
medegenomen ; ah; de laatste stalmeester door de
tent geloopen is, staat nu de dame - die werkelijk
een verkleede stalmeester was - gereed om de, reeks
te volgen. Daar het volk er eerst niet aan dacht de
stalmeesters te tellen, bemerkt men het bedrog niet,
en men gaapt van verbazing bij die wonderbare
verdwijning. (Zie de plaat blz. 2).
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Het geheim van de rekenkunstenares.
De vertooningen met de wonderbare rekenkunstenareH verwekken steeds bij het volk de grootste
verbazing.
Met een blinddoek vóór de oogen, lost zij de moeilijkste rekenkundige vraagstukken op.

Achter haar rug worden groote bewerking'en op
een zwart bord geschreven; - het volk zelf mag de
getallen opgeven.; - de bewerking wordt in stilte
gemaakt, en zoohaast die voltooid is, vraagt men aan
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de geblinddoekte vrouw 'w elke de uitkomst is, en
telkens geeft zij deze nauwkeurig op.
Om het geheim van dezen goocheltoer te verklaren,
hebben wij g'emeend er een teckening van te moeten
geven.
Ziehier de verklaring: de wonderbare rekenm'es
zit op midden het tooneel met den blinddoek vóór de
oogen; op den voorgrond staat in den schijn een
voetbankje; doch daar ligt het geheim. Dit schijnbaar voetbankje is open aan den achterkant en laat
den helper, die er met het hoofd in zit, toe de getallen
te zien, die op het bord geschreven worden. Hij heeft.
een verrespreker (telephoon) vóór zich; en door middel daarvan maakt hij de getallen aan de rekenares
kenbaar. De draad van den telephoon is onder den
planken vloer verborgen en is vastgemaakt aan de
rugleuning van den stoel; van daar loopt hij langs
de haartres van de wonderdoenster en eindigt met
een zeer klein t elephoontoestel, dat onder den blinddoek en recht over het oor der rekenares verborgen is.

Zou het nu gebeuren, dat de rekenares het opgegeven antwoord niet duidelijk verstaat, dan hoeft
zij slechts met den voet op een knop te drukken;
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daardoor voelt haar helper een bol opz~wellen, welken
hij in de hand houdt, en die vastgemaakt is op het
einde der caoutchoucbuis, die met den knop in verbinding staat. Het zal voldoende zijn onze twee platen te beschouwen, om klaar te zien in deze wonderbare zaak.

De kaarseneter.

De goochelaar .Jan Saks gaf eens een vertooning.
Zijn knecht, gekleed als paljas of hansworst, kwam
op het tooneel, en Saks gebood hem drie kaarsen,
die wat kort waren, door nieuwe te vervangen.
Hij gehoorzaamde dadelijk, en ,Jan bleef er naar
staan kijken om de aandacht van het volk ook op
zijn knecht te vestigen.
Tot ieders venvondering stak de knecht de korte
einden in zijn mond en at ze smakelijk op.
Saks vroeg hem wat dat beteekende. - « 0 meester,
- sprak de knecht, - ik eet niets liever dan roetkaarsen, 't is jammer, dat het lemmet (de pit) zoo
moeilijk verteert. »
Ziehier het geheim: Men had stukken van groote
appels gesneden in den vorm van kaarsen, en die
op de kandelaars geplaatst, met een stukje van de
kern een er okkernoot er op. - Men ~weet, dat
okkernoten goed branden.
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Zoo scheen Hansworst roet en pit te eten en at
eigenlijk niets dan lekkere appels en noten.
Met een raap kan men dit ook doen.

Hoe men kikvorschen in een kamer doet komen.
De goochelaar is gewoonlijk gekleed met een langen mantel; welnu, onder dien mantel hangt hij een
linnen zak, die met kikvorschen gevuld is.
Deze zak is zoo gemaakt, dat de goochelaar slechts
één draadje los te trekken heeft, om de kikvorschen
er te doen uitwippen.
Deze grap werd eens zoo behendig gespeeld vóór
Lodewijk V, koning van Frankrijk, dat de goochelaar verplicht was zijn geheim te openbaren, wilde
hij niet, als toov{'naar, levend verbrand worden. (*)

Een drinkglas in drie maal aan stukken slaan.
De kunstenaar houdt een glas in de hand, en beweert, dat niemand uit het gezelschap dat glas in drie
maal aan stukken zon kunnen slaan.
Als nu iemand opkomt en de zaak beproeft, zal hij
waarschijnlijk den eersten slag reeds met geweld
geven, zoodanig dat het glas reeds de eerste maal
aan stukken is; hij heeft dus verloren; want, om
aan de vraag te voldoen, moet men eerst twee maal

n Tooveraar, tooveres : ziedaar hoe die woorden in Vlaanderen gehoord
worden; die vormen komen best overeen met de overige woorden van de
zelfde familie: tooveren, tooverachtig, tooverbeeld, tooverkracht, tooverkunst,
enz. ; meer algemeen zegt men toovenaar, toovenaarster, toovenares,
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zachtjes slaan, en slechts de del'de maal hard genoeg
om het glas te breken; men moet immers het glas in
drie maal aan stukken slaan.

Hoe men een aangeduid kaartblad uit een ei
haalt.
Ledig eenige eieren ('n steek door het gaatje van
ieder ei, een g'oed opgerold kaartblad, doch in elk ei
een zelfde blad, ovpral klavprzot, bij voorbeeld. Sluit
alsdan dp gaatjes met pleister of met witte was. Verberg in uw hand' ('en hoev('ell~cid kaartbladen
die juist de zplfde zijn als dip, wplke in de eieren zitten, - in dit g(,yal all .. hladen, dit-' klaverzot verbeelden. Toon alsdan een g(~W()OIl kaartspd aan het
gezelschap, en verwissel lwt }wlwndig Hwt uw spel
gelijkt-' kaarten. V przopk Ït>mand een kaart uit dit
spel te nelnen pn Z(~ ft' vPI'hranden, na z(' go(~d bekeken t(~ hAbhen pn z(md('r 11 te zeggen w(~lk hlad
het is.
Dit gedaan zijnde, breng uw eieren te voorschijn,
en noodig iemand uit OUl een ei aan te duiden, waarin hij hegeert het v('rhrande hlad ongeschonden terug
te vinden; - die persoon mag echter de eieren nit4
aanraken. Daarna neemt gij het aangewezen ei en
breekt het onder zijn oog'en ; het hlad rolt nr uit; gij
geeft het over aan het gezelschap, en men herkent
de verhrande kaart.
Deze goocheltoer verwekt telkens de grootste verbazing; hij schijnt echte tooyerij te zijn en, zooals
men nu begrijpt, is de zaak uiterst een\~oudig.
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De Indische mand.
Onder de nwrkwaardigste vertooningen, die door
de goochelaars g(~geven worden, moeten wij die
der Indische 1I/awl aanstippen, die, zooals haar naam
het aanduidt, van .Aziatischen oorsprong is.
Dl' reizigers hebben meermalen verhaald,· dat de
Indianen dit wonderbaar spel op de openbare plaatsen uitvoeren.
Ik zoogenoemdl' loovpnaar bedient zich van een
dichtgpvlochl(·n lt'enen mand, die met een deksel
gesloh>n word t ; hij neemt ('('n kind en steekt het in
deze mand, "\v(·lk(· hij Hwt een lederen riem toesluit.
Hij grijpl Yt'l'yolgens cpn zwaard en doorsteekt er
me<ll' (1(' mand van (h~n e(men kant naar den anderen
en trdd lwt uit, zoodanig met bloed bevlekt, dat
het langs lwt zwaard afvlû(~iL
Dit SChOllWSpl'! is afgrijselijk, en de aandoening
van het volk stijgt ('n top ..
"\.]s de t(wschollwm's als buiten adem staan, opent
de foovenaar de mand, die, tot een ieders verbazing
ledig is. Op ('enige llleters van daar ziet men een kind
nad(>ren, daf vreugdekreten laat hooren; het is het
zelfde, dat men in <lP llland heeft zien sluiten en dat
blijde en welYarend IUHuf. toeloopen.
Ziehip]' nu d(~n uitleg \-an dit wonderbaar geheim:
Dp mHwl, waalTan zich cl., Indische goochelaars
bedienen, is hier afgdweld.
De figuur 1 vertoont de open mand, gereed om het
kind te ontvangen (wij hebben er één kant van
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weggelaten om den uitleg beter te doen begrijpen) ;
deze mand is voorzien van een dubbelen beweegbaren bodem A C en C B, waarvan de beweging geschiedt rond C.

Om het kind te doen verdwijnen, sluit men eerst het
deksel, dan draait men de mand over naar het volk~
(Afbeelding 2.) De bodem C B neemt geen deel in
deze beweging; het deel A C, dat hier door een witte
lijn aangeduid is, blijft ook staan. Het deksel der
mand sluit op de buitenzijde van het deel A C, dat
mededraait rond C, en nu de bodem der mand wordt~
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Nu drukt de Indiaan een knie op de mand om ze
beter te kunnen sluiten met den riem, en van dit
oogenblik maakt het kind gebruik om zich onder den
langen mantel van den goochelaar te verbergen.
Onder het sluiten van den riem, draait de goochelaar
de mand opnieuw, zooals ze eerst stond, en de bodem
C B, waarop het kind lag, ~wordt ook gesloten
tegen het deel AC. - De toovenaar plaatst zich nu
met den rug tegen de schermen vàn het tooneel, en,
op dit oogenblik ontsnapt het kind van onder zijn
mantel.
Thans neemt de goochelaar een zwaard en doorsteekt de mand, juist op de plaats waar van binnen
een spons met roode verf vastgemaakt is.
Terwijl het volk met verbazing het van bloed
druipende zwaard ziet in de hoogte heffen, komt de
knaap langs den anderen kant, luid jubelend en
dansend op het toneel.

Het geheim van de onzichtbare vrouw.
In een goed verlichte kamer hangt een koffertje, met
vier kettingen aan het plafond vastgemaakt, en op
een afstand van 15 centimo van den muur verwijderd.
Dat koffertje is voorzien van een glasruit, opdat men
zich kunne overtuigen, dat het ledig is; een koperen
spreektrechter is er aan g'ehecht. Het gansche toestel
is van een afschutsel omringd.
Vraagt men iets in den spreektrechter , aanstonds
'krijgt men antwoord.
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Toont men iets vóór het glasruit je van den koffer,
en vraagt men den naam van het getoonde voorwerp,

men krijgt ook het juiste antwoord ; zelfs voelt men
den adem der onzichtbare vrouw uit den spreektrechter komen.
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Wonderbaar , nietwaar?.. Ook heeft deze vertooning onder het bijgeloovig volk aanleiding gegeven
tot de tooverachtigste veronderstellingen.
De plaat, welke wij hier ter verklaring geven, is
het natlwkeurig namaaksel eener oude gravuur.
Onder die granmr staan de volgende ltitleggingen,
welke wij getrouw wedergeven:
A.. Vrouw, die voor onzichtbaar gehouden wordt.
B. Buis, door "welke zij sprepkt. - Deze buis is in
den muur gewerkt, en eindigt trechtervormig, recht~
tegenover het wonderbaar koffertje. De muur is
gansch met meubelpapier beplakt, ook de opening der
spreel\:bnis, doch hierin ziJn, door middel eener naald,
een menigte onzichtbare gaatjes geprikt.
C. Tweede trechtervormige opening van de spreekbuis van den koffer. - Deze opening vangt de khmken op der buis B. - De klanken moeten dus, van
den mum' tot den kofTer, een ruimte van 15 centimo
doorgaan, zonder in een buis gesloten te zijn.
D. Lijstwerk aan het plafond genageld en schijnbaar dienend om een lamp te dragen, doch noodzalwlijk om aan de vrouw toe te laten de voorwerpen te
zien, welke men vóór het ruitje houdt; immers daai'
in het plafond, is een kleine oRening verborgen,
waardoor men de benedenplaats zien kan.
E. Omheining, dienend om het volk op eert afstand
te houden.
F. Koffer,die, volgens men beweert, de onzichtbare
vrouw bevat, en dus het voornaamste stuk der Yertooning uitmaakt.
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G. Bovenkamer, waar de zoogenoemde onzichtbare
vrouw verborgen is.
H. Muur, waarin de spreekbuis gemetseld is.
Wij denken, dat de lezer, bij een aandachtige beschouwing der plaat, deze eenvoudige, doch in den
schijn hoogst wonderbare vcrtooning zal begrijpen.

Het ei van Colombus.
Eenieder weet, hoe Colombus een ei op zijn punt
plaatste door de schaal even in te deuken. Dit kunt gij
beter doen, als ge wilt, en de toeschouwers ten hoogste verbazen. Het ei, dat ik u aanbied; zal altijd op
zijn punt staan, niettegenstaande al de pogingen,
welke men aanwendt, om het een andere richting te
doen nemen.
Ziehier, hoe gij daartoe dient te werk te gaan:
Maak een kleine opening aan het dikste uiteinde
van een ei en ledig het langs daar. Wanneer het ei
ledig is, laat het eenigen tijd rusten met de opcning'
omlaag, opdat het gansch droog worde. Nu doet
gij in het ei omtrent twee centimeter van een
bougie, die gij eerst tot een poeder gebroken hebt.
Laat alsdan door de opening een vijftigtal bolletjes
schietlood vallen. Houd nu het ei, met de opening
naar boven, gedurende eenige minuten in heet water.
Daardoor zal de bougies tof smelten; dan laat men
het ei verkoelen, immer in de zelfde richting; alzoo
zullen de bolletjes aan elkander kleven en de scherpe
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punt van het ei vullen, die in het vervolg altijd naar
onder zal keeren. Sluit nu zorgvuldig, door middel
van pleister, de kleine opening, welke gij in het ei
gemaakt hebt en steek het in uw zak. Op het oogenblik, dat gij het kunstje wilt uitvoeren, toon eerst een
gewoon ei en laat ermede de zaak beproeven. Verloren
moeite! Verwissel het nu behendig met uw bereid ei
en plaats het, schijnbaar al zoekend, op zijn punt.
(iroot zal de verbazing zijn.

Het bakken van een eiertaart in een hoed.
De goochelaars zeggen soms, dat zij een eiertaart
bakken in een hoed. Men ziet ze de eieren breken en
er dl'n inhoud van in een hoed werpen. Dan houden
zij dien hoed voor eenige oogenblikken, hem zeer
rap bewegende, over de vlam eener kaars, en, bijna
aanstonds doen zij er een warme welgebakken eiertaart uit rollen.
lieloof niet, dat die taart daar op zulk een klein
vuur en in zoo korten tijd gebakken wordt.
De taart, gereed gebakken, wordt behendig in den
hoed gelegd en"daar de goochelaar op een verhooging
staat, bemerkt men het niet. De eieren, welke hij
breekt en in den hoed schijnt te werpen, zijn ledig;
doch, om het tegenstrijdige te doen gelooven, laat de
goochelaar met opzet een vol ei ten gronde vallen ;
dit doet gelooven, dat de andere eieren ook vol zijn.
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De doorboorde hoed.
De g'oochelaars leenen soms den hoed van een der
toeschouwers, en voeren er een menigte wonderbare kunsten mee uit, die doorgaans zeer moeilijk te
begrijpen zijn.
~

_

s

_

B

A
~

...,.~- -

Nauwelijks heeft de zoogenoemde toovenaar den
hoed in handen, of hij beweert dat hij van slechte
hoedanigheid is, en doorsteekt hem op verscheidene
plaatsen met zijn vinger, Ihet zijn tooverroede, met
een ei, met een vijffrankstuk of andere voorwerpen.
Dat alles îsbf>~oocheling: onze figuur is '"vam·. .
schijnlijk reedl'l voldoende om het geheim te do(~n
kennen.
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Beûe den vinger: hij is gemaakt van hout of
karton, en een scherpe naald is er aan beveHtigd. De
goochelaar verbergt den houten vinger in zijn linkt'!'
hand, en steekt de naald door den hoed, "veIken hij
met de hinnenzijde naar de toeschouwers gek{'('rd
houdt. Dan steekt hij den wijsvinger der recht.el'
hand vooruit en schijnt ermede den hoed te willen
doorboren; doch hij neemt van binnen de naald
van den vinger en doet dezen bewegen, terwijl hij
nn den bovenkant van den hoed naar het yolk
richt. De vinger, die nu langs alle kanten draait en
lieert, schijnt werkelijk die van den goochelaar teZIJn .
.\1en gaat op de zelfde wijze te 'werk met de tOOH~I'
roe(le, het ei, het geldstuk, enz.

Evenwichtsproefneming.
Hoe men een glas water doet dansen.
Men neemt twee flesschen van gelijke hoogte,.
welke men stopt met een kurk, waarvan het bovendee1 aan beide kanten schuin afgesneden is ; en rrwn
plaatst ze op een tafel, derwijze dat de scherpgesneden ribben der kurken evenwijdig loopen. Op,
elke kurk legt men een tafelmes, wodanig dat het
lemmer (1), in de nabijheid van het hecht (2), op d(~
(1) In sommige streken zegt men het lemmet.
(2) In sommige streken zegt men hel heft.
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kurk rust, en dat de lemmertoppen naar elkander
wijzen, zonder evenwel elkander aan te raken.
Neem nu de beide lemmertoppen tusschen den
wijsvinger en den duim der linker hand, zoodanig

dat de messen waterpas blijven. Met de andere hand
plaatst men een licht drinkglas, dat halfvol water
is, gelijkelijk op de twee lemmertoppen. Na een
weinig zoekens, hetzij met de flesschen tot elkander
te naderen, hetzij met de hoeveelheid water in het
glas te verminderen, zal men er in slagen, het glas
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op de meslemmers in evenwicht te houden, zonder
de hulp der hand. Ncem nu voorzichtig eenige
druppels water uit het glas en het zal een weinig
rijzen en staan, zooals onze figuur het aantoont.
Indien men nu een draad neemt, waaraan een klein
gewicht (metalen knop, looden bolletje, of zoo iets)
hangt, en dit gewicht je voorzichtig in het water laat,
zal men bemerken, dat het glas met de meslemmers
ook langzaam zinkt; nu trekt men den draad omhoog en het glas heft zich op, en schijnt te gehoorzamen aan den draad, welken men in de hand houdt.
Indien men ny regelmatig de hand opheft en
nederlaat, volgt het glas met de meslemmers die
loodrechte beweging, alsof het aan den draad vastgemaakt ware, en het danst als een marionet.

Hoe men de deelen van een aan stukken gereden
lichaam opnieuw vereenigt en tot het leven
terugroept.
De treffendste, de wonderbaarste vertooning, die
men uitdenken kan, is wel de herstelling van een
lichaam, dat door een trein ongeval deerlijk verminkt
en in verscheidene stukken gereden werd. De ongelukkige is in acht stukken gesneden: de beenen, de
billen, de armen, de romp en het hoofd, die zorgvuldig opgeraapt en in een .mand gelegd worden. Onnoodig hierbij te voegen dat, juist op het oogenblik

goocheltoeren

afbeelding i
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van het. ongeval,de tooneelspeler, die voor den verongelukte moet doorgaan, van het tooneel verd"w ijnt,
en dat llH-'n el' op het zelfde oogenblik de verscheidene
deehm van een houten of papieren man op werpt, die
gekleed is j nist als hij, en ([p zelfde gpst.aJte PIl omvang heeft..
V"l'vulgens, (LUOl' (l<~ llJacht, door een t()()v(~ l'heks

Afbeelding 11.

afgestaan, gaat een toonee]spe]cl' OVPl' tot de verrijzenis van zijn gezel. Te dien einde gaat hi,l op het
achtel'ste van het. toonpel, plaat.st cl' (~en heen, vervolgens het andere, komt op het voorplan om de
billen te nemen, gaat ze op de bctmen plaatsen; handelt op de zelfde wijze VOOl' den romp, de armen en

24

GOOCHELTOEREN

het hoofd. Dat alles wordt langzaam gedaan, zoodanig dat de toeschouwer de bewerking nauwkeurig
volgen kan.
Het is dit tooneel, dat onze gravuur (afbeelding I)
voorstelt op het oogenblik dat het hoofd geplaatst
wordt.
Daarna zal het gansch opnieuw samengestelde
lichaam een weinig wankelen, alsof het zijn evenwicht verloren had ; men is verplicht het te ondersteunen en te schoren, opdat het niet ten gronde
valle; op eens begint de verrezene te gaan en te
spreken: het is de ware tooneelspeler, die teruggekeerd is.
Ziehier nu, hoe de verwisseling geschied is. Op de
plaats waar de herstelling van het lichaam geschiedt,
is de tooneelgrond uitgesneden in den vorm van
een lichaam en al de deel en" overeenstemmende
met de beenen, de armen, den romp en het hoofd,
kunnen uitgenomen en ingezet worden, juist gelijk
de stukken van een zoekspel. De hoekplaat onzer
eerste afbeelding vertoont den achterkant der schikking. De ware tooneelspeler staat achter de schermen,
recht over dit uitgesneden deel.
Als de zoogenoemde toovenaar het eerste houten
been aanbrengt, opent hij, die langs achter staat, het
deel dat er mede overeenkomt, het valsch been wordt
langs achter weggenomen, en de tooneelspeler steekt
zijn eigen been door de opening. De toeschouwers
bemerken deze verwisseling niet, want de wonderdoener plaatst zich telkens derwijze, dat men er niets
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van zien kan, en handelt hier met de grootste behendigheid. Zoo stelt de eigenlijke tooneelspeler zich
deel voor deel in de plaats van het houten lichaam.
Tijdens deze be,verking is hij voorzeker niet op
zijn gemak, want hij moet telkens het bovendeel
van zijn lichaam achteruit hellen, totdat alles gedaan
is ; ook is men verplicht hem door twee mannen te
doen ondersteunen. (Zie afbeelding 11).
Als eindelijk het hoofd geplaatst is, en de vervanging volledig, moet hij gedurende eenige oogenblikken wankelen en schijnbaar zijn even~vicht verliezen.
Als deze vel'tooning door echte kunstenaren uitgev()(~rd wordt, is de begoocheling volledig, zelfs
HJOr hen, die weten, hoe de zaak afgewerkt wordt.

Hoe men een gegeven kaartblad op den
achterkant herkent.
(iiel op de lafel een wemlg water, bier, koffie of
ander vocht, doch op zulke wijze, dat het gezelschap
het niet gewaar wordt. Houd alsdan de kaart met
den achterkant naar u gekeerd, neem den schijn aan
ze aandachtig te bekijken en houd ze boven het vocht,
derwijze dat het kaartblad er in weerspiegeld wordt.
Daar zult gij zien, welke kaart gij in handen hebt, en
gij schijnt dwars door het blad te kunnen kijken.
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Hoe men een koek in acht stukken verdeelt,
met slechts drie maal te snijden.
Begin met een kring in het midden te snijden. Geef
nu een snede door gansch den koek van boven naar
beneden, en trek vervolgens van rechts naar links
een derde snede, die kruist met de voorgaande. Alzoo
bekomt men vier stukken uit het middengedeelte en
ook vier uit den buitenkring ; men heeft dus in lwt
geheel acht stukken.

Wonderbare verdwijning van een vrouw.
Luister wat de toeschouwers op het tooneel zien
gebeuren: de goochelaar doet aanbrengen: een stoel,
een nieuwsblad en een grooten, doch zeer lichten
zijden sjaal.
Hij neemt het nieuwsblad, ontvouwt het en spreidt
het open op den vloer, om den stoel, welken hij er op
plaatst, gansch af te zonderen, zoo beweert de
goochelaar.
Deze voorbereiding gedaan zijnde, ziet men el~n
vrouw op het tooneel komen: zij groet verscheidene
malen de toeschouwers en gaat op den stoel zitten.
De goochelaar bedekt ze thans zorgvuldig met den
s.jaal, (Zie afbeelding I) beginnende met het hoofd
en eindigende met de knieën en de voeten; hij verwijdert zich alsdan eenige stappen, en telt: « é(J/t,
twee .... » en op het woord « drie, » verdwijnt de
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vrouw met den sjaal, niets anders ter plaats lah'udedan den stoel en- het nieuwsblad (zie at1Jeelding 11).
Dit is een der wonderbaarste vertooningen, die
men eertijds in de groote schouwburgen van Parijs

Afbeelding I.

en Londen te zien kreeg. Als men getuige is van deze
verdwijning, staat men verbaasd over de "\,",onderbare kracht van den kunstenaar en is men uiterst
begeerig om het geheim van deze duistere zaak te
ontdekken.
Het nieuwsblad, dat op den grond gespreid wordt,.
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is van caoutchouc en een lange spleet is er in
gemaakt. Het blad wordt gelegd op een valdeur,
op zulke wijze dat de spleet en de valdeur onder de
voeten der vrouw komen. In den sjaal is een uiterst

Afbeelding 11.

licht ijzeren stellingv,rerk (armature) verborgen. Deze
bijna onzichtbare metaaldraden dragen den sjaal. De
kunstenaar maakt ze boven het hoofd vast aan een
onzichtbaren draad, die door een helper, boven de
vrouw verborgen, neergelaten wordt ; vervolgens
doet hij de metaaldraden behendig den vorm aan-

EN ANDETIE SPELEN.

29

nemen der vrouw, die, zoohaast zij voor de oogen
der toeschouwers verborgen is, zich laat zinken door
de spleet van het nieuwsblad en het valdeurken, dat
langs onder geopend wordt. De valdeur wordt aanstonds hersloten en het nieuwsblad neemt van zelf
zijn vorige plooi aan. Dit alles gebeurt, terwijl de
goochelaar aan het toedekken del' vrouw werkt. Op
het oogenblik dat de kunstenaar hel woord « drie»
uitspreekt, wordt de sjaal met het stellingwerk, door'
middel van een onzichtbaren draad, schielijk in de
hoogte weggetrokken ; er blijft dus niets over d~n
het nieuwsblad en de stoel, zooals onze tweede afbeelding het aantoont.
Men zou zeggen, dat de vrouw met den sjaal in
één oogwenk als vernietigd wordt.

Paar en

onpaar~

Laat iemand in 'zijn ('ene hand een paar (even) en
in zijn andere een onpaar (oneven) getal marbels,
muntstukken" of andere kleine voorwerpen nemen.
Verzoek hem daarna de volgende bewerkingen te
doen in stil te :
a) het getal bevat in de reehl(\l' hand vermenigvuldigen met 3 ;
h) het getal der linker hand vermenigvuldigen
met 4;
c) de twee verkregen prodnlden of uitkomsten
samentellen.
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Vraag nu,of het bekomen totaal een even of een
oneven getal is.
Is de uitkomst even, dan houdt hij in de rechter
hand een even getal en natuurlijk een oneven in de
ander(~.

Is de uitkomst oneven dan houdt hij in (Ie rechter
hand een oneven en in de linlwr hand een even getal.

Zakdoek aan stukken gesneden en hersteld.
De volgende goocheltoer heeft steeds de grootste

verwondering ge-wekt, en telkenmal(' ik hem voorstelde, zegt .1. Saks, hoorde ik onder de toeschouwers
zeggen: « Dit> kan uwer <Jan pap eten. » Daarmede
,"vilde lllen natnnrlijk beduiden, dat ik met den duivel
omging. Xu, aan dergelijke, voor een man van mijn
vak, vleiend(> lash'rtaal ,vas ik gewoon.
Ziehif'l' dip ,,'onderbare v(~rtooning, dool' mijn
ouden vriend Saks zelf verklaard:
Ik net>lll cpn rooden zakdoek, die dool' zijn eigenaardige hloemen gemakkelijk te herkennen is. Zonder
veel omwegen t(> maken, snijd ik hem in viel' of
meel' stukken, na eerst den schijn aangenomen t(~
hebben, goed de schikking' zijner bloemen pn andere
versieringen op te merken. Ik trek mijn mouwen
omhoog, om 'wel te laten zien, dat ik er geen anderen
zakdopk in verborgen houd. Dan neem ik de stukken
van ([('n zakdoek en, na ze met een koordje stevig
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samengebonden te hebben, leg ik het pakje op de
tafel, onder den hoed van een der toeschouwers. Ik
neem een pistool, en, na ze met een kleine hoevnelheid buskruit geladen te hebben, los ik, op tamelijk
grooten afstand, een schot in df' richting van den
hoed. Daarna neem ik met nitgesh'ek1e armen den
hoed op en haal er het pakjp ond('r uit; ik ontbind
het koordje en de. zakdoek komt ganseh hersteld (m
ongeschonden te voorschij'n.
\Vat z.egt gij er van, lez('I', is dat niet wonderhaar?
Zoudt gij ook niet denken, dat dp zwart!' mannetjes
er de hand in hebben ?
Om gansch het spel op t.(. lwldprell, zal het voldoend!' zijn n tp zeggen dat, in het tafplblad, juist
daar "waar ik den hoed plaats, ('en klein valdenrtje
is, en dat een man, die onder eh' lafpl verborgen z.it,
dit dt'urtje opent, zood ra hij hoort, dat ik het pistool
neem; hij vervangt den in stukken g'psnedeu zakdoek
door een anderen, dip juist hpt z.elfde ,uitzicht heeft en
ook met een zelfde koordj<' to('gebonden is.
De tafel van den gooelwlaar is gemaakt in den
vorm van een bak, en omboord Hwt et'n tafelkleed,
dat tot aan den grond hangt; (h· .to('schouwers knnnen bijgevolg dpn verborgen lH'rsoon niet. gewaar
worden.
Soms laat de goochelaar den zakdoek geven dOOl'
een del' toeschou,"yers ; deze is een z.ijner makkers,
die, zonder dool' iemand gekend te zijn, met de
grootste onverschilligheid zijn zakdoek aanbiedt.
Gedrultl in 13elgië.
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