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Op dit oogenblik neemt onze profeet een
nadenkende en geheimzinnige houding aan
en plaatst den brief op zijn voorhoofd.
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TOT NUT EN VERMAAK.

Ter inleiding yan ons ('('rste deel, dat in 19::0 yoor dc derde
maal herdrukt werd, wezen wij op de noodzakelijkheid werk
met vermaak af te wisselen.
Velen zoeken ontspanning in de cinema's of in het voldoen
hunner leeswoede; maar zeg eens, is dat ontspanning?
Ik geloot het niet! ...
Zekeren avond bezocht ik cen Ideine lamilie; ik yoncl er:
vader met een boek, moeder met een hoek, de dochter met een
boek ... Moeder Zat te weenen ... en wat scheelde haar ?... Niets
dan dat dc held van haar verhaal op jammerlijkc wijze
gestorven was ...
Het verhaal was prachtig, zei de yrouw ... Ik neem toch niet
aan, dat zoo'n lezing verkwikkend is.
Eerlijk vermaak, waarbij men in den huiselijl{en kring wcl
eens de lachspieren laat trillen, dat noem ik ontspanning,
en zoo'n vermaak verschaffen onze « Goocheltoeren en andere
Spelen ».
Onze bedoeling werd begrepen door velen; daarom lieten wij
ook dit tweede deel herdrukken en hopen cr weldra een derde
bij te voegen.
De Schrijver.

I EIGENDOM

VAN DEN SCHRIJVER.

I

Goochaltoofon on andoro

SpOIOll.

Het lezen van toegeplakte brieven.
Bij de steeds aangroeiende behendigheid der goochelaars wordt het geheim der briefwisseling onmogelijk. Zie maar, onze goochelaar zal twaalf
gesloten brieven lezen, zonder ze te openen, alleen
door ze even op zijn voorhoofd te leggen.
Is het niet wonderlijk? Neen, beste lezer, tot zelfs
de wonderbaarste goocheltoeren houden op wonderbaar te zijn, zoodra men er het geheim van kent.
Gesloten brieven lezen is niet moeilijker dan door
een muur· kijken !
Op een schotel liggen twaalf potlooden, twaalf
omslagen en twaalf gelijke bladen papier gereed. De
blaadjes briefpapier moeten alle op de zelfde manier
gevouwen zijn. Er wordt aan twaalf toeschouwers
gevraagd, of zij een vraag of een spreekwoord of ook
nog een kort briefje willen schrijven, doch dit laatste
is slechts raadzaam, indien de goochelaar een zeer
goed geheugen heeft.
De kunstenaar verzoekt allen juist op de lijnen
te schrijven, - om te vermIjden, dat men in omgekeerde richting schrijft, - en de brieven te
vouwen, zooals zij het waren, ze dan in den omslag
te steken en dezen toe te plakken.
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De goochelaar heeft een afspraak met een der aanwezig/'Il, aan wien hij gezegd heeft, wat deze moet
schrijn'Tl, PI) wien hij gelast. heeft een klein merkleekentjf' aan den hoek van den omslag te maken, ten
einde zijn brief uit de andere te kunnen herkennen.
Als al dl> hrüwen gesloten zijn en in den schotel
liggen, neemt de goochelaar er eenen, om 't even
welken, behalve dien met het merkteeken, welken
hij tot het laatst moet laten liggen.
Op dit oogenhlik neemt onze profeet een nadenkend!' en' geheimzinnige houding aan en plaatst
den brief op zijn nwrhoofd: « Men vraagt mij, zegt
hij, hoeveel maal <Ic- zon grooter en zwaarder is dan
de aarde; daarop zal ik antwoorden, dat grootte en
zwaarte hier in " geheel niet het zelfde zijn. De zon
is, indien ik mij niet vergis, 1,280,000 maal grooter
en 1,325,000 maal z,vaarder dan de aarde ï laat ons
zien, of ik goed geh>zen heb. »
Nu doet hij den brief open en leest met luider
stem me : « Mijnheer, wees zoo goed mij te zeggen,
hoeveel maal, enz. ; het is wel zoo, ik heb dus goed
het geschrift knnnen lezen dwars door den gesloten
omslag. »
Laat u hier niet bedriegen, beste Lezer. In plaats
van den waren inhoud van den geopenden brief te
lezen, heeft de goochelaar enkel de vraag gelezen,
welke hij zijn Illedehelper gelast heeft op zijn brief te
schrijven en terzelfdertijd neemt hij kennis van den
brief van een toeschouwer.
Aangezien het papier en de manier van vouwen,
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de richting van hd
lwt geschrift,
gpschrifl, de
(h~ afmetingen en de'
dC'
vorm der ,vit
wil gebleven omslagen voor alle
aUe hrievep.
brievep,
gelijk zijn, zoo zal hier ni.'mand
ni('mand den goochelaal'
goochelam' van
bedrog
hedrog verdenken, en dew
deze' IH'C'mt
neemt nn
nu een hvpeden
twpeden
brief, plaatst·
plaatst hem op zijn voorhoofd en leest er in,
hetgeen hij Z000ven in den voorgaanden brief
bri.ef heeft
gezien. Hij opent dezen brief
beief onder voorwendsel
voor"\vendsel te
zien, of hij juist gelezen heeft, doch eigenlijk om
er den inhoud van te kennen, dien hij vervolgens
in den derden brief zal lezen, en zoo gaat hij voort
vood. tot
den twaalfden brief, die de eenige is, waarvan hij
inderdaad den inhoud kent zonder hem gezien te
hebben, maar
maal' waarin hij den elfden brief veinst te
lezen.
Gij begrijpt nu, niet waar, waarom, ten
tpn ware men
een buitenge,voon
buitengewoon geheugen bezat, men geen lange
brieven mag doen schrijven. l\Ien
~Ien moctz,e
moet z.e immers in
een oogwenk van hui
buitf>n
ten kennen,
ke~nen, om ZP
ze dan aanstonds in een anderen brief te lezen.
Na de lezing der twaalf brie'ven,
brieven, worden deze alle
in den schotel gemengd en ieder toeschouwer mag
ze komen nazien, om zich te overtuigen, dat daar ...
geen bedrog is geschied!

Zonderlinge besnijding van een oranje.
Onderstaande afbeelding, die gemaakt
gmnaakt is naar een.
photographie, verbeeldt een besneden oranje.
omnje. De
twee helften der vrucht zijn enkel door strookjes der'
uitgesneden schil verbonden.
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De tweede afbeelding toont aan, hoe men snijden
moet om dit ,vonderbaar uitwerksel te bekomen. Men
neemt een gezonde oranje met gladde gelijkvormige

schil. Men besnijdt ze zooals aangeduid is in nl' 1, dan
achtervolgens zooals n!'S 2 en 3 het afbeelden. Telkens
maakt men met de punt van het mes de uitgesneden
strookjes los. Eindelijk snijdt men in de andere
richting (zie n r 4) rond de oranje, zorg dragende
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IOi-lgei-lned(>n slr'ookjes
slI'ookj('i"l nid
1(' ](\\,('Ii"l('n. H(·'
Hf'! is langs
de losgesl1eden
nid. 1(·1(\\'(·lsel1.
deze laatste
laatsle insnijding, cl:.!'
dat lll('Il
men elp
de oranj('
oranje in Iwee
twee
1

't

@W
helften verdeelt. Deze laalste hewerking
bewerking IS ongetwijfeld
bvijfeld de moeilijks1e,
moeilijkste, doeh
doch met wat oefening zullen
de liefhebbers er spoedig in slagen.

Zonderlinge losmaking.
Twee personen worden
~worden de hamlen
handen door middel van
een koordje samengebonden.
De koordjes worden
,vorden
kruiswijs over elkan. der geslagen, op zulke
vvijze dat de twee personen aan elkander
_ ..~ vastgemaakt zijn. (Zie
onze aflJceldinfj).
afheelding).
IIoe kunnen zieh
zich nu
Hoe
die personen van elkander
elkander' losmaken,·
JOi-lmaken, zonder het
snijden?'?
koordje te ontknoopen of door te snijden
Laat het beproeven, en men zal de zaak onmogelijk
achten
achten;'; nogtans is het zeer eenvoudig: de puntlijn
duidt aan, hoe men daartoe het koordje van den eenen
persoon over de hand van den anderen moet trekken.
Zoodra dit gedaan is, zijn beiden vrij.
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Hoe Jan Saks een stuk geld
van onder een teljoor (een bord) neemt,
zonder deze aan te raken.
Hij legt een geldstuk onder I'PIl teljoor', verzekerende, dat hij he\' Cl' onder uil. zal halt'n, zonder de teljoor
aan te raken, YelTolgens sprpekt hij e(,Bigt' vreemde
"woorden uit, draait zijn rechlel' hand n'rseheidene
malen rond de teljoor, klopt met de linker hand,
vvaarin hij een ander geldstuk van de zelfde waarde
rust, en vprtoont dan dit laatste geldstuk, alsof hij
ver1?orgen houdl, onder de t.afel, waarop de teljoor
wilde doen gelooven, dat het dwars door de tafel
gezonken is. De omstandt'rs nemen meI vPI'bazing de
teljoor op, OUl h~ zien of hel geldstuk werkelijk
,"erdwenen is, en van dil ()ogenblik maakt Saks
gebruik om het. geldstuk weg te nemen.
Een ander neemt dus de teljáor pn zoo haalt .Jan,
zooals hij beloofde, lwt gpldst uk PI' OIl(h·I' uit., zonder
zelf de teljoor aan tp raken.

Hoe men een ei in een flesch steekt,
zonder zijn schaal te breken.
Een ei zonder breken in een fleseh met kleine
opening krijgen, schijnt onmogelijk; t'n nogtans is
de zaak zet'r eenvoudig. Ziehipr, hoe men .daartoe te
werk gaat:
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.\:\"DEHE SPELE:\".

11

Leg ('en zeel' yprsch ei gedll\'('lHle ~4 uren in een
glas sterken azijn; dl' sc1wal \y(mll daardoor week,
en zoo plooilxwl' en I'ekhaa\', dal. hel ei zal kunnen
verdunnen en ycdeng('lI, zo()danig dal het. gemakkelijk in de fleseh zal zinkelI.
Yooraf WOl'(lI <lP l1usch half gendd meI YersC'h
\vaLer, anders zou]}('\ (·i Ie hard op den bodem der
fleseh vallen. Dool' in dal waler 1(' liggen, herneemt
het ei spoedig zijn yoorgaaml<'ll yorm en zijn hardheid. Daarna kan men lH'L water uitgieten.
Iemand, die het geheim dezpl' kunst nit·t kent, zal
hoogst verwonderd zijn e('n ei Ie zien in een fleseh,
met een opening waardoor }1<'t sehijnbaar onmogelijk ûnken kan.

Hoe men verscheidene voorwerpen uit een hoed
te voorschijn haalt.
Om uit een hoed een zeet· lang lint, daarna een duif
of een konijn te do(m komen, heeft men geen bijzondere voorvverpen noch langdurige oefening noodig.
De goochelaar houdt op zijn borst verborgen onder
zijn frak een rol papier, zooals men gebruikt bij het
telegraaftoestel van ~lorse, en die zoo vast gesloten
is, dat zij er uitziet als een houten schijf met een
opening in 't midden.
Na den hoed in handen genomen te hebben, draait
de goochelaar zieh om en in minder dan één seconde
bergt hij zijn rol in den hoed. 'Vare de hoed een
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weinig 1(' g'J'()ot, dan is ('en kleine drllkking op den
huitellWaIHI yoldm'lHle Olll de rul op den bodelll ({'
houcLe!i; deslloods spant llWll PI' (li(' in, dool' ('t'l1
st.nkj(~ papier t Ilssehen dt, mI ('11 d.' \yal1d('1l yan den
hoed te std«'n.

« C W hoed was waal'sehij nl ij k ('pn welIllg' t.e
g'wot, ~Iijnheer, want ik bemerk, dat g'ij er een
bandje papier in gelegd hebt, Olll helll wat te Ye1'kleinen? »
Ziedaar de yraag, welke de kunstenaar stelt en
meteen trekt hij uit den hoed het einde van het
papier in het midden der rol; (:;ie onze afbeelding,

E.'\ A:\DEHE SPELE:\.

rechts, van

l;~

Daarna kc('r! hij dell hoed m('1.
de opening naar henednn, (ûp afb. /'ecllts \'011 ()l/(le/~
en 11('1. papier, door de z\vaarte van l)('t r('eds loshangende uiteinde nwdegetrokken, vaH zondp]' moeite
en regelmatig naar beneden.
Als het vallen begint 11' w'I'lrag;ell, hetg-(~en doorgaans hel geval is, \Y;lllIU'('r ('I' hve!' dc'rden ,'an
afgeloopr'n zijn, keert de g'o()ch('laal' d('H hoed opnieuw met de opening naar bov('n, en mei de rechter
hand trekt hij het linl zoo belwndig' uit den hoed, dat
het in kringen zweeft en langzaam maal' aanhoudend
nedervalt ; (::ie o7l::,e af'/Jeeldinp,). Hel papier, dat uit
den hoed gekomen is, vorm! zoo'n grooten hoop,
dat het onmogelijk schijnt zoo ('en aanzienlijke
massa in een hoed 1(' hprgen : dit doet ook de goochelaar bemerken. Daarna draait hij zich een weinig
achter de tafel, grijpt ('en k()nijnt.i(~ en slopt het in
den hoed, zondpl' dal ipmand het kan bemerken.
Intusschen wil hij hepl'o('ven, zng-t hij, of al dat
papier opniell'v in den hoed kan, pn ,verkelijk hij
steekt er een ho('veellwid in, doch bekent welhaasl,
dat de zaak tr' moeilijk is; hij w(')'pt. hel. papie!'
opnieuw op den gl'ünd, en als hij op het punt is
den hoed aan dl'n eigc'naar (,el'ug \(> geven, v('inst hij
met verwundering te bemerken, dal er nog een
konijntje in zit ; t01 groo1e verhazing dl')' toeschouwers neemt hij het heest je el' uit.
Men ziet., dat tooveren niet moeilijk is; ik bon
overtuigd, dat ieder lezer reeds de eerste maal er in
slagen zou.
h(J\'f>H).
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Alles beweegt.
Het is bekend, dat kllllstenaal'~, 't zij groote of
kleine, oude of jongt', zich tl'n allen tijde hebben
doen begrijpen dOOI' l('Y('nlo()z(~ wezens, en dat zij

deze aan hun minste bevelen dt>den gehoorzamen.
Vandaag zal ik u daar een nie~l\Ye proef van geven
en daartoe voorwerpen gebruiken, die ik van
aanwezigen zalleenen, om II wcl te overtuigen,
dat niets is voorbereid geweest.
« 'Vilt ge mij uw geldbeurs leenen, Mijnheer?

EX .\XHEIl.E SPELEX.
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» Ik werp ze op dit tafeltj(': Kom, kom, lief geld-

beursje, kOlll lllaar vooruit zonder vrees... - Zie
maar, hoe ik gehoorzaamd word ? .. Hier is uw geld
terug, Mijnheer, pn gij knnl g(~rnst zijn; ik heloof u,
dat ik niet heimelijk zal bevelen, dat het van uw zak
in den mijne kome, hetgeen mij, naar gij ziet, uiterst.
gemakkelijk zou zijn. »
De vert.ooning duurl voort, en de proefneming
wordt met versch('idnn(~ voorwerpen herhaald: een
sleutel, een lwnnemes, pen dominost.een, een glas,
een zakuurwerk, een geldstuk, enz. Te vergeefs
veslige~ zich alle blikken, met gespannen aandaeht
op de handen van den goochelaar, ten einde diens
minste bewegingen in 't oog te houden. Men moet
eindelijk toch bekennen, dat hij enkel het geleende
voorwerp in zijn handen neemt, op tafel werpt en
het met de stem en een wenk hevpelt nader te kOlnen.
~laar hetgeen hij u niet gezegd heeft en wat ge ook
nid, hemerkt hebt, is, dat hij in de rechter hand een
klein holletje was houdt, "raat'in hel uiteinde van
een zwart zijden draadje geplakt zit. Dit draadje is
omtrent RO cm. lang en het ander einde el' van is aan
den broekhand van den g'o()chelaar vastgf'll1aald. Hij
neemt het vOOl'werp aan met de linker hand, doet
het vervolgens naar de rechter overgaan ten einde
het op tafel Ie leggen, hetg('(ln zee'I" natuurlijk
schijnt; doch alw)l'(ms het voorworp los te laten,
heeft hij aan d<>n onderkant het bolletje was geplakt.
Hij gaat zelfs zoo ypr u de rechter hand toe te reiken,
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waarlll, tusschen den WIJS- en middelvinger, het
stukje was verborgen zit.
Het is dus niet aan de woorden en wenken· van
den goochelaar, maar enkel aan het zijden draadje,
dat ze medesleept, dat de verschillende voorwerpen
gehoorzamen.... Als de goochelaar een WeInIg
achteruit gaat, terwijl hij integendeel het bovendeel
des liehaams voorover buigt, als om het voorwerp
te gemoet te gaan, dan draagt dn gelijktijdigheid
dezer twee verschillendf~ bewegingen veel bij tot de
volledige begoocheling.

Omwisseling van een kaars en een zijden
halsdoekje.
« Mijnheer, wil zoo goed zijn, een oogenblik aan
de aanwezigen dit halsdoekje te toonen, dat ik in
een dagblad wikkel; gij, kleine vriend, houd die
kaars vast, die ik uitdoof en in een ander dagblad
wikkel. Ik geef aan de twee pakjes een zelfden vorm
en een gelijke grootte. Nu zal ik met de punt IllÏjner
tooverroede l~et halsdoekje en de kaars· van plaats
doen veranderen. - Halsdoek, ga in het pakje der
kaars, en gij, kaars, neem de plaats in van den
halsdoek! " Is gedaan. Opent de pakjes, als '1, u
belieft. - \Velnu, wat zegt ge ervan ; is he~ nicl
wonderbaar? »
Ziedaar weer een prachtig goochel1oertje, dat
"\yonderbaar is door zijn eenvoudigheid, voor WIC er
het geheim niet van kent.

E:\f ANDERE SPELE:\f.
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Hebt gij wel eens vertofmingen van goocheltoeren
gegeven? - Zoo ja, dan hebt ge kunnen hemerken,
hoe weinig de toeschouwers de mouwen dnr loO\'enaars vertrouwen. vVanneer een voorvvel'p plotseling
wwdv.'ijnt: « In zijn mouw! » roept men van alle
kanten uil. Komt een ander voorwerp schielijk voor
den dag; « 'I Komt uit zijn mouw! » mepen in koor
de verwaande en slecht opgevoede lieden; de ernstige
personpn integendeel, al hadden zij nog eenig g'egrond vermoeden, zullen zich 'wel wach ten het
geheim kenbaar te maken en zoo aan anderen de
begoocheling te ontnemen. Het is immers in de
begoocheling zelve, dat het vermaak eener dergelijke
vertooning bestaat.
Zeer zelden nogtam.; zijn de mouwen van een
goochelaar dezen dienstig tot het uitvoeren van ZIJn
kunsten.
Hel is gemakkelijk te begrijpen, hoc stijf, hoe
onhandig men er zou uitzien, als men slechts gedurende korten tijd, een geldstuk, een appel of om
't even welk ander voorwerp in de mouw moest
ophouden. Vandaag zult gij evenwel een uitzondering
moeten maken en tot de mouwen uw toevlucht
nemen, V OOI' de reis van het halsdoekje en de kaars.
vVanneer gij met de rechter hand het zijden halsdoekje aan het volk toont, zult gij in de linker mouw
van uw vest een kaars houden van de zelfde grootte
als die, welke in den kandelaar naast u staat te
branden.
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'Vanneer hel halsdoekje door het volk onderzocht
is geworden, ke('rl gij achter 11W tafeltje terug,
en gij lleeml ('" (,Pil grool daghlad, dat gij daar
,'eeds te \"flt'en gelf'gd ltadt en waarin gij, naar
gij :lpgl, 1]('1 ha]sdc)('kj(' zlIlI wikkp]f;n, doeh

Ipl'wijl hel opl'ng('slll'eid(' daghl:HI ('('n oogenhlik uw
handen Yt'l'h('rgl, zlIll gij, iu plaals van het r()()d(~
doel(je in lp pakk(,u, Iwt in ('('U hakje achter 11('t
tafellj(> vastgemaakl, 1;11('11 ,'all('n ('ll gij zult çle kaars
uit uw mouw latt'11 g1ijdpn (m in het papier
wikkelen (~i(' ()11~(, ({(hee/ding). Tel'wijl gij hel pakje
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maakt, kee!'t. gij tot het yolk terug, zoodat gij niet
langer bij uw tafeltje blijft daIl Iloodig- is om uw
bedrog uit te yoeren.
Het ware nog beter het doosje of bakje, dat hier
zeer klein mag zijn, met twee haken aan de rng-ieuning van een stoel te hangen. Dit zou nog meer
alle achterdocht verwijderen.
Het pakje met het halsdoekje, dat gij langwerpig
zult gemaakt hebben, moel gij bij de twee uiteinden
laten vasthouden door df'n persoon, aan wien gij lwt
zult overhandigen, opdat deze noch door den vorm
noch door het gewicht kunne gp,,'aar ~worden, dat
er een kaars in steekt.
vVat het tweede pakje hetreft: neem zeel' voorzichtig de brandende kaars uit den kandelaar, doof
ze uit en wikkel ze in een wit papier terwijl ge het
volk duidelijk laat zien, dat ('1' zich niets anders in
uw handen noch in het papier bevindt.
vVat alsdan niemand zal venuoedcn, is, dal de
voornoemde kaars een eenyoudig wit papieren hnisjt'
is, waarin een halsdoekje geborgpn zit, dat jnisl
gelijk is aan het eerste. In het hov(']l(teel heen men
een eindje kaars geschoven, daL niet nwer dan één
centimeter lang is. Onze plaat gor·ft een afbeelding
van deze kaars met een scheur in het papier, om t(,
toonen, hoc het halsdoekje er in geborgen zit.
Het is zeer eenvoudig zulk een kaars te vervaardigen. ~len neemt een rechthoekig st ukje wit papier
van de lengte eener kaars en een breedte van driemaal haar dO()l'snede. "len 1'01\ hel in de lengte op
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een nchh' kaars, en men pasl dnn een('n langen kant,
die met lijm b(·slw·kf·n is op d(~n ander('n, "'1'1
zorgendp, daf het papi('r go(·d spant; als de lijm
droog is, wordl de kaars er uit getrokk('n en llf't
halsdoekje neemt haar plaats in; varl hov('n sfnekt
men op een halven cl'ntitllet('l' di('pLe hef eindjf>
kaars in het papi(>r('n huisje. Dez(' kaars lllag men
slechts doen branden kor! "óór de vprtooning. Zelfs
van dichtbij zon nwn denken ('cn g('won(~ kaars f(·
zien bramlpn.
\Vanll(~('r de twee VOOI'WCl'pen hlln reis gedaan
hebben, is het de goochelaar zelf, die hel pakje
neemt, ,vaarin de papieren lmars gestok('n werd. Hij
scheud het in het midden door en neemt er het
halsdoekje uit, dat hij aan het volk laat zien.
Op die manier scheurl hij ook hel papier der kaars
en, daar hij de twee stukken papier ineenfrommelt
en achteloos in pen hoek werpf, za] niemand denken,
dat een dier bollen papier hnt eindje kaars bnvat, dat
zo()(;ven nog branddn.
Daar er tot lwt openen van lwt tweede pakje geen
voor:wrg vereischt wordt, zal men goed do(~n den
persoon, die het vastgehouden lwdt, hiC'l'mede te
belasten.
Deze goocheltoer herinnerl mij ook nog' een aangpnaam gezelschapsvermaak : :\Icn beweert een hl ad
wit papier in een kamer f(~ plaatsen, zoodaf iedereen
het zien kan, op zulke wijze lloglans, dat de
persooll, dip zich <,emge oog(,llhlikkpn uit de plaats
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verwijderd 1wdl, 11('1 niel kan yinden, nit'ltegenstaande hij hel gt'durig onder de oogl'n heeft.
Ziehil'r d(' yerklaring: men rol t, eenvoudig heL
papil'}' Olll (,(,Il witte kaars, of men bedekt. er een
manelll' I of de hemdborst. van een aanwezige mede.
In dil gpval g('pfl men aan het. papier de noodige
plooi('n om hel hemd na Ie bootsen. Zoo zal de
Hukkelaat·, dit, hpt, moe\, zoeken, 11('1 papier niet
bemerken en 11('1 pindelijk moeten opgeven, nielt.egenstaande hij hel voortdurend in 't oog gehad
heeft.

ZOEKSPEL.
",Il'l de hier afg(~beelde

stukken
moel een kringvlak( cirkel )samengesteld "vorden.
Al de gegeven
slukken
moeten
er in voorkomen,
doch hel, is toegelaLen een zelfde
stuk meer dan eens
.te "gebruiken.
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op lossiltg .

Hoe men de toekomst kan voorspellen.
Yan lwt begin del' Y('rtooning af zijn allel' blikken
g'eyestigd op een gl'oott'n briefolllslag, die goed Hll'zegeld is en aan den muur hangt,
Dezen lIlorgen, znç) Jwgint d(· gooe1wlaal', wist ik
reeds alles, ,,,at hier van <lyond ZOl! voorvallen: ik
heb het op l'en blad papi('r geschreven en in den
omslag geborgc·n, dic'n gij daar zid.
~revrollw, wilt gij (h'ze twee It'erlingpn epns
werpen ('n. llllJ dan zeggen, ,n'lke getallen gij
bekomen hebt?
- Yier en é(~n,
Gij, mijnheer, kies, als 't \I belieft, een kaart uil
dat spel.. .. ja, zoo; .... ,vat hebt gij gekozen?
- Schoppenheer.
Ziehier nu twaalf stukjes wit papier. T\vaalf personen zullen, elk op een stukje, den naam eener
bloem sclwijven; de beschreven papiertjes zullen
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gerold of gpvOlI\V('Jl ('11 ill ('('Jl !>p\ll'sje g'cstoken
worden, waal' zij zOI'g'vlddig zull('n d()ol'een ge:-;ehud
,vorden; dan zal (~en jong kind, nid in staat Ol1l tc
bedriegen, {'('n del' hl'id'jt's lIil 1)('1 ])(,l1rsjp halen, het,
openen, en aan il'del'p('n c!Pll naam ]al('n zien, dip el'

op staal.. .. Hel. is De Roos; voorzeker, ik wist het
immers dezen morgen reeds.
Ik ga voort: viel' pel'SOlll'n zullen zoo goed zijn elk
een getal op deze lei te sehrij "en. Dal. jongentje daar,
dat er omtrent aeht jaar oud uitziet, zal de samenlelling wel willen makl'n .... Zoo! jongen, gij zijt
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een knap cijferaar, gIJ ",ijl, gauw klaar mei de
odening!
Het totaal?
- Derti .. n duizend ze:-; hundenl vij f ('n twintig
(1;~.6:!;).

Eindelijk neem ik den domino en zal die juffrouw daar v('rzoeken de dominosteentjes op tafel te
leggen, volgens or~e van het spel, dat wil zeggen,
dat de gelijke tegen elkander komen, en dat al de
steentjes, die het spel vormen, moeten neergelegd
worden.
(~ij hebt de dominosteenen op zulke wijze gerangschikt, jufl'rouw, dat de lijn langs den een en kant
eindigt op 6 en langs den anderen kant op 2 punten ...
Dit ook had ik dezen morgen ronds voorzien en
nog Lans moel gij bekennen, juffrouw, dat gij in
volle vrijheid, aan ieder sLeentje de plaats gegeven
hebt, die het bekleedt.
Laat ons goed de opgegeven getallen onthouden
en niets veranderen aan de schikking der voorwerpen .... Keemt nu maar den briefomslag, opent
hem en leest, wat ik dezen morgen op het papier
geschreven heb. Zou nog iemand durven beweren,
dal ik het gelwim niet bezit de toekomst te ontsluieren?
Op deze donderende uitdaging, door plechtige
gebaren begeleid, komt een heer schuchter vooruit
en, een weinig bewogen, neemt hij al bevende den
güheimzinnigen briefomslag in handen, opent hem,
ontplooit het papier en leest geheel verbaasd het
volgende:
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De reeks dominosteenen
dorn inosteenen eindigt op 6 en 2.
De teerlingen teekenen 4 en 1.
De gekozen kaart is schoppenheer.
Het totaal der samentelling is 13.625.
1.3.62.~.
De gekozen hloem is de roos.
\Vat een wonder!
'Vat

..
1<

Ziehier nu de verklaring van dat mooie kunstje:
Vorm zelf twee teerlingen van wit was, zacht
gemaakt door de warmte der vingers, ofwel van
licht wit hout, of nog beter van stopverf, waarmede
men de ruiten vastkleeft. Steek in den kant, tegenover dien, welken gij bestemt voor de punten 4 en 1,
één of twee looden korreltjes gelijk aan die, ,vaarwaarmede men flesschen
llesschen reinigt. Teeken lichtjes op eIken
kant de noodige punten door het inprenten van een
fijn afgerond stokje; bedek nu alles met een laag
witsel, om 't
'I, even welk, in olie gemengd, en als
deze laag geheel droog is, maak dan de ingeprente
puntjes zwart met inkt of met zwart vernis. Teerlingen, die zoo van looden balletjes voorzien zijn,
vallen altijd op den zelfden kant.
Keeren wij terug tot den uitleg van den toer. De
schoppenheer wordt eenvoudig genomen uit een
kaartspel van 32 schoppenheeren of, wat beter is,
de goochelaar is zoo behendig de kaart op te dringen,
dat wil zeggen, dat hij de kaart, die hij wil, ongemerkt in de hand van den toeschouwer glijdt op het
oogenblik, dat deze de hand uitsteekt om een
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kaart te grijpen. Df'zE' bc\'w'rking is zoo lTIoeilijk
niet, als men dpnk(,ll zou: (·nkel vluglwid is hier
noodig.
De- twaalf papiertjf's, waarop de bloenwnnampn
gpsehreven \verden, zijn in een heul'sje geborgen, dat
uit twee deel en bestaat en gpnulakt is van drie
stukjes stof, langs drie kanten op (>lkand(~r genaaid.
D(~ goochelaar ste(·kt de' papinrtjes in cen der zakjes,
dat ledig is, maar aan ]wt kind, dat een briefje moet
uiUrekken, biccH hij lwl andere deel van het hpursje,
waal' reeds twaalf aJl(lere, gelijke briefjes in zaten,
mèt de woorden « De /'OOS». De stof, waarvan het
k]('ine zakje gemaakt is, moet nog al dik zijn en
wat stijf, opdat men niet kunnf' bemerken, dat het
reeds briefjes bevat.
Xu het totaal der samente.1ling !
.Ja, dat is dood eenvoudig! Vier toeschouwers
sehrijwm elk een getal op dpn (~fmpn kant der lei;
o! daannede zit de toovenaar nipt in het minst ver]pgf'n, want het kind, dat de samentelling moet
maken, zal eenvoudig vier andere getallen samentellen, die reeds te voren op den achterkant der lei
geschreven waren. fn het terugkeeren naar zijn
plaats draait de goochelaar ongemerkt de lei, alvorens
ze den knaap te overhandigen. Dit bedrog zal men in
het minst niet vermoeden, omdat het zoo eenvoudig
en tevens zoo stoutmoedig is.
~Ien zou nog op een andere manier te werk
kunnen gaan : Het tweede en derde getal zou men
doen schrijven door twee vrienden, die zich tusschen
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het volk bevinden en die voor eIken rang van het
getal een cijfer zouden kiezen dat ,als eenheid sanwngeteld met het bovenstaande cijfer, 9 uitmaakt.
Indien, bij voorbeeld, de eerste persoon gf'schreven
heeft
6,920
dan zal de tweede schrijven:
3.079
Dit kan zeer vlug gedaan worden, als men zegt:
() (eerste cijfer links, rang der duizendtallen)
afgetrokken van 9, blijft 3 ; ik schrijf :~ op den rimg
der duizendtallen;
9 (cijfer opden rang dor honderdlallen) afgetrokken
van 9, blijft 0; ik schrijf 0 op den rang der honderdtallen;
2 (cijfer op den rang der tientallen) afgetrokken
van 9, blijft 7; ik zet 7 op den rang der tientallen-;
o (cijfer op den rang der eenheden) afgetrokken
van 9, blijft 9; ik schrijf 9 op den rang der eenheden.
Het derde getal mag wederom door om 't even
welken onbekende geschreven worden, doch het
vierde zal de tweede vriend er bijvoegen op de zelfde
manier als voor het tweede. In dat geval zal het
totaal zonder twijfel 9.999 + 9,999 = 19,998 zijn.
Het omkeeren der lei schijnt ons gemakkelijker.
Het is het eenvoudigste en ook het meest gebruikte
middel. Het is voorzichtiger de door het volk
geschreven getallen met vochtige vingers uit te
vagen in het omkeeren en overhandigen der lei.
Eindelijk komen wij aan den domino.
Deze zal ongetwijfeld uitvallen op om '1, even welk
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dominosteentje, dat men te voren heimelijk zal weggenomen hebben, maar dat g'een dubbel getal mag
ZIJn.
In ons geval heeft de goochelaar 6 en 3 weggenomen.
En nu, beste Lezers, kunt gij allen dus morgen
ochtend reeds weten, wat des avonds zal gebeuren!
Daar twijfelt ge toch niet meer aan, niet waar?

De eiers van Pierrot.
vVij zijn in de renbaan, en ~\rlekijn kondigt aan,
dat hij een prachtige vertooning zal geven met een
eierkoek in een hoed gebakken. Hij had Pierrot, een
gezel, gelast ver.sche eieren mede te brengen, doch
de~e heeft zijn boodschap vergeten.
« Gij, domoor, roept Arlekijn toornig, gij hebt mij
dus niet g~hoorzaamd, ~welnu, ga uw hoed
halen! »
Pierrot komt bevend terug met het gevraagde
hoofddeksel. Arlekijn geeft hem aanstonds met de
linker hand een klopje in den nek. De ongelukkige
Pierrot, wiens keel zich deerlijk wringt ... walgt ...
en braakt met moeite ... een ei !
« IkJmoet er een dozijn hebben», zegt de nog steeds
vergl'amde Arlekijn, die de bewerking herhaalt,
harder en harder slaande op het hoofd van den verbluften Pierrot, en telkens bekomt hij een nieuw ei.
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Als de twaalf eiers nu .... gelegd zijn, is de puntige
hoed van den. gek bij na propvol ; men draagt de eiers
rond, opdat de toeschouwers zich van nabij kunnen
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·overtuigen, dat zij wezenlijk juist het zelfde voorkomen hebben als henneneiel's : men zou el' zich voorzeker geen verschere kunnen aanschaffen tot het
bereiden van een eierkoek.
Deze toer is zeer vermakelijk, en de uilvoering ervan
vereischt g'een bijzondere toeste~l('n. Onze geachLe
Lezers kunnen hem op slaanden voeL uitvoeren.
~\ls Pierrot zijn hoed gaat halen, steekt hij he {uwlijk een klein eitje in den mond met het dikste
einde naar voren; hij tracht zooveel mogelijk zijn
mond zoo te houden, dat men niet kan denken, dat hij
er iets in verbel'gt. Verdel', den hoed aanbrengend,
waarin reedsj 0 eieren liggen, draagt hij zorg, dezen
wat hoog te houden of desnoods de opening ervan
tegen zijn borst te drukken, om te beletten, dat men
er den inhoud van zie.
In dien tijd heeft ;\rlekijn uit zijn g'ol'del een ei
genomen, dat hij in den palm zijner rechterhand verborg'en houdt; wanneer hij op het hoofd van Pierrot
slaat, opent deze den mond en laat het ei zien, dat hij
Lot tusschen zijn lippen heeft doen vooruitkomen.
Maar op het oogenblik, dat Arlekijn het ei met zijn
rechter hand schijnt te grijpen, trekt hansworst het
eitje terug in den mond, en Arlekijn toont aan het
volk het ei, dat hij in de hand hield en dat hij er
aanstonds weer in verbergt, terwijl hij veinst het in
den hoed te leggen en zijn hand, door den rand
van den hoed, voor de oogen der toeschouwers verborgen is.
Met een weinig oefening komt men er gemakkelijk
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tue ('t'n t'i in dpn palm (h~r hand tt' kunnen huuden
en llwt,('en de YÎngers uit Ie strekken.
~\rlekijn laat het (,Ifde ei goot'd zichtbaar in den
hoed yallen en het is Pierrut zelf, die er het twaalfde
in legL,dat hij bekomen heeft door zich z('lyon op
den nek te slaan.
Verdwijning een er kaars.
~Ien

unlsll-eld een kaal's (hougie), lllt'n sleekt ze in
l'en hus, waarin ZP juist pasl, men sluit de bus, en
('('n oogenblik daarna, als lllen deze opnieuw opent,
is de kaars verdwenen; dit bewijst men dOOl' een
potlood of ('en slokje in de bus le steken.
Verklaring: De buugie is ledig en beslaat enkel
uiL l'en wit kartonnen buisje, aan "\velks uiteinde een
kl('in kaal's-solferlje (allllmctle-hollgie) vastgelwcht
is ; dit alleen brandt en wordt door het sluiten del'
buis spoedig uitgedoofd; het yalt naaI" beneden en
blijft daar vastkleven.
Bij hel opelll'n der bus {hukl men up haar zijden,
0111 de zoogezegde bougie vast te houden.
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