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In 1930 lieten wij de 3e uitgave verschijnen van ons eerste
deel Goocheltoeren en andere Spelen.
In 1931 verscheen de 3e uitgave van het tweede deel.
Beide werkjes genoten den grootsten bijval; daarom ook
laten wij thans, in 1932, deze nieuwe uitgave van het derde deel
verschijnen.
De leeswoede matigen door het afwisselen met heerlijk vermaak en het samenzijn in den lIuisel~iken kring bevorderen,
ziedaar wat wij door deze uitgave wenschen te bekomen.
Wij hopen de reeks nog te vermeerderen.
De Schrijver.

EIGENDOM VAN Dll:N SCHRIJVER.

GOOchBltoBfBn Bll andBrB SpBIBll.

Het vliegende kind.
Ziehier ('en uitprst aantrekkelijke goocheltoer:
Op het toone('1 bevinden zich twee pakkisten,
welke eerst door een paar toeschouwers onderzocht
woroen . Een kind met een veelkleurig kleed aan,
koml alsdan op heL 100neel, men blinddoekt het en
men verzoekl een toeschouwer het een geldstuk
in de hand 1(' geven, na op het stukje een klein
merkteeken gemaakt Ie hebben.
Het kind stapt nu in een der kisten, welke met
een koord 1oegebonden wordt; vervolgens wordt
de kist opgetl'Okken lot op omtrent 2 meter boven
den grond. Een toeschouwer "vordt verzocht onder
deze kist plaats te nemen, om te bewijzen, dat hier
geen spiegclbeguocheling mogelijk is. De opening
der kist aan den kant der toeschouwers en het kind
zijn zichtbaar. Men opent alsdan de tweede kist; deze
is ledig en wordt, zooals de eerste, opgetrokken
tot op ~ meter boven den grond. Op dit oogenblik
sluit de goochelaar de eerste kist, telt één, twee, drie,
en heropent deze kist: het kind is verdwenen; de
kist is ledig!
:Men doet de tweede kist dalen, opent ze, en, tot
ieders verbazing, bevindt het kind zich in deze; aan-
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stonds geeft het aan den toeschou wer het geteekende
geldstuk terug, dat hem was toevertrouwd geweest.
De uitlegging van dezen goocheltoer is zeer eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Als het kind op
het tooneel treedt, blinddoekt men het, ten einde het
minder herkenbaar te maken en opdat een hyt~ede
kind, van de zelfde gestalte, en een zelfde kleed aanhebbende, ervoor zou kunnen genomen worden. Het
kind stapt in de eerste kist, den rug naar het volk
keerende, met een geldstuk in de hand, hem door
een toeschouwer gegeven. Een kleine opening aan
den onderkant, tusschen de plankjes der kist, laat
hem toe zich te ontdoen van het geldstuk, dat ondeJ·
het tooneel terecht komt, waar het door een helper
van den goochelaar opgenomen wordt.
Het eerste kind draait zich al tastende om, daar
het geblinddoekt is, en keert alzoo zijn aangezicht
naar het volk. De kist wordt yan den grond opgeheven en men gaat over tot de tweede, die eigenlijk ledig is ; maar, op 't oogenblik, dat men ze sluit,
komt het kind n r 2 er in langs den bodem, die een
kleine naar binnen openslaande valdeur is.
De kist wordt vervolgens van den grond geheyen.
Er blijft thans niets meer uit te leggen, tenzij de
plotselinge verdwijning van het eerste kind; dit is
eenvoudig een gezichtsbedrog. Een der wanden van
de kist is bedekt met een spiegel, waaryan de
achterkant eveneens bedekt is met zeer dunne plankjes. Die spiegel is op scharnieren bevestigd en bedf'kt
een wand der kist zoo als een vensterluik.

------------ - - - -
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\Vanneer het ]ánd zich in de kist bevindt en deze
door den goochelaal' is gesloten geworden, opent het
deze soort yan vensterluik, die Daar zoo te zeggen de
kist in lweeün vel'deelt en zoo de kist ledig doet
sehijnen.
Daar de toeschouwers op dit oogenblik verrast zijn
door het zien van het kind in de tweede kist, denken
zij er niet aan te vragen naar den inhoud of het
maaksel del' eerste kist te onderzoeken. Ook wordt
alle twijfel onmogelijk, als zij het kind het geldstuk
zicn teruggeven.

Goochelkunst in een doorzichtbare doos.
Het klcin glazen doosje, dat wij hier zullen bescluijven, is een der toestellen die, niettegenstaande
zij klein en zeel' eenvoudig zijn, zeel' yeel indruk te
weeg brcngen.
Het kubieke doosje dat, op de plaat ),_ afgebeeld is,
staande op een tafel, gelijkt op (~('n verzameling van
5 vierkante stukken glas en een ondoorschijnbal'en
bodem, aaneen verbonden dOOl" middel van linnen
banden, die op de randen del' glazen vlakken geplakt
zijn. Zulke doosjes worden dikwijls tot het uitvoeren
van goochelkunsten gebl'uikt.
Een bal zoo gl'oot als een oranjeappel, met veelkleurig laken ovel'trokken en met paardenhaar opgevuld, ligt op de tafel.
De goochelaar, die de ledige glazen doos met
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een halsdoek bedekt heeft, doet er onzichtbaar en
op afstand, den bal ingaan, dien hij eerst, ziehthaal', in de twee handen genolllen had.
Zoo<ll'a lllen aandachtig de aflwelding hekijkt,
begrijpt lllcn gemakkelijk de zaak. Op hd oogenblik,
dal d(· goochebar, lIw1 zijn twee handen d('n hal

omringl, als om hem yast te IH'1I1fm, doel hij dool'
('en beweging me1 den pink del' linke!' hand, den hal
in een met waUen herleld bakje rollen, dal achier aan
de lafel hangt ; dit helnl nipt, dal de goochelaar
zijn handen op de zelfde manier blijft houden, alsof
zij eigenlijk den hal yasthielden.
D.. fig. n toont ons aan, dat de doos gemaald is yan
() glazen vlakken, waal'yan f'cn evenals een deksel
kan opgeheyen "'()l'den.
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Een der andere vlakken is aan den binnenkant
belegd met een dun metalen vlakje, bew('egbaar op
een scharnier van linnen, en aan den anderpn kant
tegengehouden door een haak (a(h. C).
Dit metalen vlak kan dus bedekken, ofwel dpn
tegenovPl'gestelden kant, ofwel een del' loodrpchte
kanteIl. Tussc1wn de7pn kant en de metalen plaat,
opgeheven en t('g('ng(~h()uden door den haak, heeft
IlH'n heimelijk (~en hal v:m caou{('houl' geplaatst, dÏ('
uitwendig juist gelijk is aan dipn, ~welke op de tafel
ligt. Deze bal alzoo plat geduwd lllag niet gezit>n
worden. De doos, dip dus ledig schijnt, wordt eerst
voorgesteld op zlllkp wijze, dat dip kant waarachteJ'
de bal verborgen is, de bodelll ('r \'an schijnt te zijn.
\Vannecr de goochelaar de doos met den halsd(wk
bedekt, l)laalst hij ze op den tegenov('J'gesteldpn kant
van lwt deksel, (::;ie atb. 13.) en doet t('gelijkertijd
den haak Cdraaien. "\anstonds valt de bew('('gbare
plaat neder ten gevolge yan de werking del' ye('rkracht van den bal, die alzoo zijn ronden VOl'lll herneemt.
Deze bal lllag vel'Yangen word('n door een zijden
zakdoekje, waarvan de veerkracht, na ineengedrukt
te zijn, sterk genoeg is om de metalen plaat te
doen neervallen.

Een betooverd zakdoekje.
~Iet

zakdoekjes kan men bijzonder goed t.oO\'eren.
Luister maar eens:

10

GOOCHELTOEHEN

Hier is een versch ei en ik steek het in mijn z.ak ;
zie nu hier een zakdoekje; ik ·wrijf het in mijn
handen, zie het gaat er stillekens in .... nu is het er
geheel in. Weet gij, wat ik in mijn handen houd?
~ Dat is me ook een vraag ... ·wel het zakdoekje!

Neen, neen, vriend, zie maar; ik heb in mijn
handen het ei, dat ik daar straks in mijn zak gestoken
heb en waarvan het zakdoekje de plaats is gaan
.
Innemen .... »
Is dat niet ,vonder? Ja, het is wonderbaar, maar
't is toch zoo; doch laat ons maar aanstonds
zeggen, dat de goochelaar zijn mou,ven een weinig
opschuift, opdat niemand de leelijke gedachte krijge,
dat daarin iets omgaat; - dat het ei niet in zijn zak,

,

EN ANDERE SPELEN.

11

maar 'wel in een opening gestoken 'wordt, zoodat het
tnssehen de voering van zijn vest terecht komt, en
eindelijk, - dat er te voren een zakdoekje gelijk aan
het eerste in zijn vestzak verbOl'gen is geweest.
Onder het zakdoekje, dat men vertoont, zit geborgen, in den palm der hand, een bereid ei, dat
ledig is en waarin, aan den zijkant, een eivormige
opening gemaakt is, groot genoeg om er met de
twee duimen het zakdoekje in Ie duwen.
Een gewone eierschaal wa re niet sterk genoeg,
om er een zakdoekje in te steken zonder ze te bes<.:hadig'en. vVelnu, opdat deze stevig genoeg weze,
gaat men te werk als volgt:
,Met een pen, in sterken azijn gedoopt, teekent men
het ovaal op de zijde van het ei ; men laat een weinig
drogen en men herhaalt de bewerking, totdat de
schaal, onder de drukking der pen, week genoeg
ge'worden is om er met de punt van een pennemes het
stuk te kunnen uitsnijden, zonder het overige der
schaal te breken.
:VIen ledigt nu het ei, en droogt het binnenste ervan
uit met een weinig 'watten. Dan snijdt men een blad
zijdepapier in bandjes van een centimeter breed en
men plakt eerst en vooral een bandje schrijlings op
den rand der eivormige opening. Vervolgens beplakt
men den binnenwand van het ei met bandjes zijdepapier, zorg dragende, dat dit laatste geen rimpels
maakt. Als de stijfpap gedroogd is, plakt men er nog
een laag op en zoo voort, totdat de schaal een dikte
bekomen heeft van drie tot vier millimeter.
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Deze schaal, aldus gereedgemaakt, is Y(~el betel'dan
het blikken eitje, dal sOlllmige goochelaars g'ehrlliken;
inuuers zulk een ei heeft niet alt ijd lwt noodige ge-wicht noch de ge,v-enschte kleur en mag hij gevolg
slechts van vt:'r aan de toeschouwers gl~loond ,,'01'den. Ons gereedgemaakt ei, integendt~el, mag onder
de oogen van het volk gebracht worden, als men
maar de opening ervan naar d<'n palm del' hand
gekeerd houdt.
De zelfde g'ooeheltoer kan ook \titg(~\ï)('rd worden
met een ()ranjeappel, dien lllen yolgen<lerwijze
bereidt:
Nadat men ('I' met een zakmes de eivormige
opening in gesnedpn heeft, haalt men Cl' den inhoud
uit meteen lepeltj<' en nwn vult de pel met fijn droogzand; dan windt men dien z;awlapIJf'[ in een linnen
doekje, dat er goed rond spant en waalTan de vier
hoeken te zamen gehouden worden door een draad;
nu hangt lllen hem in de lucht lot de schors droog
is, doch men vernieuwt eiken dag het zand. 'Vanneer de pel droog is, heplakt Illen ze van binnen
zooals de eierschaal - doch Illell gebruikt nu zeer
sterke lijm in plaats van anwldonkpap - en van
buiten bestrijkt men de pel met enn dun laagje vernis
om haar den glans te geven vaneen verschen oranjeappel.

EN ANDERE SPELEN.
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Onzichtbare reis van een sleutel.
Een geleende sleutel wordt in een papier gewikkeld en hel pakje met een geel, rood of blau"\v naar de keus der toesChOll"\VerS - zijden lintje omringd, "\vonLt aan ('pn jongen overhandig'd. Een toe-

schouwer wordt ook verzocht een van de twee
aangebrachte broodjes aan te duiden, dat tot de
toovel'ij moet dienen; het andere broodje "\vordt aanstoIl(ls aan stukken gesneden, opdat iedereen overtuigd zij, dal het te voren niet bereid is ge"worden.
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Op bevel van den to()"venaar gaat de sleutel zich
binnen in hel geheel gebleven broodje plaatsen,
terwijl hij in het pakje dool' een 'wortel (carotte)
vervangen wordt.
Dit schijnt voorwaar een echte tooverij, doch zi(~
hier, hoe zij geschiedt:
In een hoed, die daar toevallig ligt, heeft llH'n
}wimelijk drie pakjes geborgen, die juist gelijk zijn
aan dat, waar men den sleutel inpakt. In elk dl'zel'
pakjes zit een "\vortel, en ieder pakje is toegeknoopt met een verschillend lintje: een rood, een
groen en een geel. AJs nu de goochelaar den slc'utel
inpakt, draagt hij ,vel zorg het pakje op de drie reeds
bereide te doen gèlijken.
~len laat de keus van de kleur der lintjes aan de
toeschouwers over, om alle verdenking van venvisseling te venvijderen.
« Ik leg den ingepakt en sleutel in dezen hoed .... »
of liever ik vertrouw hem dezen jongeling toe ... »
zegt de toovenaar, doch de eerste woorden van dezen
zin zeggend, brengt hij het pakje een oogenblikje
in den hoed, houdt het vervolgens er boven, goed in
't zicht, alsof hij aarzelde. Maar er is een \'erwisseling geschied, zonder dat iemand het opgem~rkt
heeft. De goochelaar heeft immers de halve seconde,
dat zijn hand in den hoed was, waargenomen om het
pakje er in te laten en een ander te nemen, waarvan
het lintje van de zelfde kleur is als dat van het pakje
met den sleutel, dat door de toeschouwers uitgekozen
werd. Hier moet de goochelaar er zich voor wachten
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in den hoed te kijl\8n; hij lllOl'1 Ie Yl)lcn reeds goed
genoeg de ligging der yerschillende pakjes en hun
kleuren berekend hebben Olll nu het pakje met de
yereit>chle kh'ur snel ('n met zekerheid te kunnen
grijpen zonder in den hoed te moeten kijken. '1 Is
dus dit pakje, dat aan den jongen gegeYen wordt,
en de hoed is met sehijnbar(~ onyerschilligheid achter
('('n meuhel, e(m 'windscherm of een ander Yoorwerp
ge'plaatsl, "an ,,,aar d(' goochelaar hem onopgemerkt
zal kunncn medeneIllen, ,yanneer hij het looneel zal
ycrlaten OUl de Iwee broodjes te gaan halen.
In een der t,y('(' hroodjes wordt \'an bOYf'1l sc.hnin
('('n haIY(~ cil'k('l gesnp(\en, het mes bijna gelijkloopend houdend met <h'n platten kant van het
broodje, waaruit men ook CC'rl deel der kruim haalt ;
spoedig haalt de goochp]aar d('n sl(~ulel uit den hoed,
ontdoet heUl yan zijn lint en papier en sh·(·k! hem in
het broodje, dal weer op het bord wordt gelegel.
« Ziehicr hy('c kleine broodjes, zegt dc' tüoY(-maar :
het eene zal lot de nitHlPl'ing dienen en het andere
zult gij zelf onderzoeken en in stukken breken, opdat
gij oyer111igd zij t, dal ik niet lwdrieg en dat alles
dool' mijn wil g>C'schiedt. Toont gij zelf, ,ypIk broodje
gij begeert, dal ik zal nemen .... »
Zooals men ziel is deze zin dubbelzinnig: duidt
men hel broodje aan, dat den sleutel bevat, dan zegt
de goochelaar: « Dit dus bestemt gij yoor de tooverij,
laat ons hel andere in stukken breken, enz. » Duidt
men integendeel het andere broodje aan, dan zegt
hij: « Dit wilt gij onderzoeken? en zonder wachten
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snij(lI hij het aangeduide broodje aan stukken, terwijl
hel andere behouden blijft VOOI' den toer.
Dit is een gooclw] toer, die zeer veel indruk maakt,
wamw('r hij goed uitgevoerd ·wordt. Ook zou men
g(wd doen, zich wat er in te oefenen alvorens hem in
't 0lwnbaar uit te VOel'.,n.

De tooverketting.
()nlangs weed ('('n kl(~in toestel uitgevonden,
,\'aal'nw(k lllen zich op aangenauH' wijz., kan bezig
houden.
Dil voorwerp bc'slaat uit tweekeUingcn, waarvan
de schakels hvee aan twee dooreengekrllist zÏn
(Fig. 1).
}fel de eelW lnnd IH'emt lllen den })()H'nsten ring A
vast en md de andere lwft men een der twe(' ringen
B op, die cr in verbonden zijn. Als men nu met een
weinig' g(~wdd den ring A loslaat, is het, alsof deze
dool' den ring C, langs den ketting afdaalde. Deze val
van den ring "\ is niet Illogelijk, hier is enlwl gezichtslwdrog in ]wl spel. Door den rechter ketting
een weinig op h~ lwf1'('n, worden de schakels ervan
wat omgedl'aaid, of liever, daar hun vcreenigingspun t met den ring zich om hoog bevind t, (lI'eigen zij
om te kantelen en deze beweging zet zich over van
ring tot ring, dpl'wijze dat de bovenste ring A schijnt
neder te dalen van boven tot beneden den ketting;
het zijn evenwel eigenlijk de schakels ervan, die zich
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achtereenvolgens bewegen. Deze bewegingen geschieden met zulk een g'l'oote snelheid, dat zij voor
het oog onvatbaar zijn en dat men meent den
bovensten ring te zien nederdalen dwars door de
ander(~.

De tweede teekeningtoont ons het eigenlijke maaksel van den ketting, W:'Ulrvan hier slechts het
bovengedeelte afgebeeld is ; want de geheele ketting
heeft een lengte van ongeveer 30 centimeter.
Men kan gemakkelijk zelf dit kleine toestel vervaardigen, waarmede men een zoo volmaakt mogelijk
gezichtsbedrog kan teweegbrengen.
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Verdwijning van een vrouw.
Ziehier een ;\nlPrikaansche goocheltoer, die, de
geheele werel(l door, zeel' veel bijval vervverft.
"\Is het gOl'Clijn opgetrokken wordt, ziet men, op
den achtergrond van het tooneel, een gl'oolen, prachlig ingelijsten spiegel, die op een voetstuk staal,
lllet den vool'lwul naar hel volk gekl!erd. Op olllh'Cllt
het vijfde der hoogte van dezen spiegel is een licht
\'()()ruitslekend ijzenverk vastgemaakt, waarop een
stnk niet vertind spiegelglas gelegd wordt. Daal'onder plaatst men eenige elektrieke lamIHm om wel
In hewijzen, dat (Laar niet het minste kan beweg('n,
zonder aanstonds dool' het volk gezien Ie worden.
De goochelaar komt vooruit op het t ooneel ('n legt
het maaksel van het toest(~l uit, zooals ,vij IH't
hierboven reeds lJl'schl'en'n. Hij gaat ('I' om heen
om goed te do('n zien, dal er geen gemeenschap
bestaat tusschen den spipgel en den achtprkant van
hel tooneel. Dan toont hij een ander to('st(d, dat ni!'h·.;~
anders is dan een gewoon ~windsehel'lll, mei dl'i(~
wand('n, van papier en lichte latten g'Pl1laakt ('n
waarvan de twee buitenste zijd!'n naar hinnell
gekeerd zijn. Het e(>nwmdig maaksel van dit windscherm bewijst, dat lwt geenszins IS voor/)(,I'eirl
geweest.
Als al deze uitleggingen gegeven zijn, komt de
dame op, die moetweggetooyprd worden; op de
nitnoodiging van den goochelaar neelllt zij plaat s op
het vooruitstekend sLuk spiegelglas, een stoel tol.
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ladder g'ebruikend, om cr op te klimmen. Als zij daar
nu staat, en van de gelegenheid gebruik maakt om
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zich zeln' in den spiegel t(' Jwkijken, ziel het volk
gallsch haal' beeld op f'en volmaakte ~wijze weerkaalst in den spieg('l, deze' is das in goeden staal en
uit één slnk.
Het ~Willdsclwrlll word t dall vóór de dame gPplaatsi, die 1111 omringd is door zijn drip zijdpn aan
den kan I van hel volk en door den spiegel aan den
achterkanl. Zij slaat op een glazen lafel pn, wat
onmogelijk schijnt, 1lf'1 is nil deze omheining, dat de
damt' in één oogenblik en 0Jl e('Tl onzichthare wijzp
Bloet v('rd wijnen. Inderdaad, de goochelaar lost epn
l'('volversc!tot eTl neemt hel ,vindscherrn ,veg: de
spi('gd is onveranderd g('blev('n, Ulaar de dame is
verdwe]wn ('n verschijnt, eenige oogenblikken later,
in (\(' zaal. H()e is dit wonder geschied '!
Zieda,\L' wat wij zullen ljepr()e,{~n uit 1(' Jeggen. De
personen, die dezen toer reeds hebhen zien uitnwren,
zullen tevreden zijn el' de \vf'rking van te kennen, en
degellen, die ze begTij pen, zullen ni('u wsgierig .:lij II
om el' dr' uitvoering van te zien, indien de gelegenhei<l zich aanbiedt.. Als men wil volgen op d('
afJwelding, -zal llwn bemerken, dat de spiegel op ~\ ('n
B afgemaakt is door het tafelIjf' ,,'aarop lwt stuk glas
Jigt. Daarin ligt het gelH'de geheim van dCL..{'n toer
l)('sl()t(~n .
De spiegellJt'staat uit twee deelen: een ollbe,veegh,lèll', (:,ie af iJ.) (i He D, dat schijnt één geheel uit te
maken met h('[ hyeede E F (i H, dank aan hel raam
A B, terwijl dit tweede deel f'igelllijk E F C D is met
(](' opening 0, dip alzoo onzichtbaar is door het
onheweegbaar stnk U II C D.
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Dit geheim kennende, kan de lezp)' gemakkelijk
raden, hoe de toer geschiedt. Als de dame op dc>
vedlOoging staat., en hel ,"vincbdwI'lll vóór haal'
geplaatst is, doel een enkele trek van bon~n lwt
tooneel, den spiegel E F CD stijgen lol in E' F' (i H.
Op deze manie!' komt de opening 0 juist bovl'n
hd tafeltje A B.
De dame, verborgen achter het windscherlll, laat
7;ich door deze opening glijden en komt terecht op een.
plank, een soort van kleine valbrug, welke men van
achter het tooncel heeft. nedergelatC'n. A} dien tijd
houdt de goochelaar, die altijd doorpraat en uitlegt,.
1wl windscherm vast, om te vermijden, dat 11(·t
omver valle door eene of andere beweging der-dauw,
gedurende haar « verdwijning ».
Zoodra de dame vl'rdwenen is, wordt dl' spiegel
wpderom nedergeJaten en hel'fleemt hij zijn eprslp
plaats.
Onnoodig erbij te voegen, dat de tweede houding
van dpn spiegel, dat wil zeggen, wanneer hij in E' W
komt, verborgen is door de breede bovenlijst van den
spiegel.
Zooals alle goocheltoeren, kan deze op yerschillende
wijzen uitgevoerd worden, doch de manier, die wij
zooeven beschreven hebben, is verreweg de beste,
daar zij de eenvoudigste is; want het is altijd de
eenvoudigheid zelve van een goocheltoer, die den
nieuwsgierigen toeschouwer in de war brengt.,
immers deze tracht de goochelgeheimen te doorgTonden met naar zeer ingewikkelde middelen te
zoeken.
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Schijfjes in de mouw.
De tooyt~naar houdt in de eene hand een klein veelkleurig zakje en in de andere een tooverroede.
« Dit kleine zakje, zoo begint hij, bevat been en
schijfjes, die onopgemerkt een reisje door de zaal
zullen doen. - Ik leg ze eerst op dit bord; er zijn er
van verschillende kleuren: roode, witte, gele, groene;
ik neem ze een voor een om ze te tellen en steek ze in
het zakje; er zijn er vijf en twintig.
Gij, kleine daar, kom eens hier, want de schijfjes
zullen in uw mouw terecht komen ... Ga 1. .. Ziet nu
maar, Dames en Heeren) de zak is ledig, doch luistert
nu ! »
De toovenaar tikt met zijn tooverroede op de mouw
van het kind en men hoort daar de schijfjes tegen
elkander rinkelen, van waar zij een voor een op den
grond vallen.
Om dezen toer uit te voeren heeft men noodig:
1u een klein beursje van stijve gebloemde stof (S),
waarin een tweede klein zakje genaaid is, dat van
,den bovenrand van het beursje tot op een derde zijner
hoogte komt; 2° vijf en twintig zeer dunne kleine
beenen schijfjes; 3° een holle tooverroede (B) van
30 centimeter lang, waarin een eindje grove ijzer.draad van 25 centimeter lang, vast zit. Deze ijzer.draad is in de roede vastgemaakt aan den kant, dien
men in de hand zal houden, tenvijl het ander einde
vrij gelaten is.
Ziehier hoe men te 'werk gaat :
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In plaats van de schijfjes terug in het beursje te
steken, laat men ze in het kleine zakjeglijden, dat erin
gemaakt is en waarop men van binnen den linker
duim drukt, terwijl men het beursje omdraait om te

toonen, dat het ledig is; tegelijkertijd, dat het
onderste naar boven gekeerd is, laat men de schijfjes
in den palm der linkerhand vallen en men werpt het
ledige beursje achteloos op een tafel of stoel.
Men neemt nu de roede met de rechter hand vast
om ze aanstonds aan de linker te overhandigen; dit
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laat toe deze hand gesloten Ic homleu; de loeschouwers denken, dat men dit doet om de rpchter
hand te kunnen reiken aau den knaap, dien men
intusschen ontboden heeft pn die nu op het toonel']
komt, alsook om hem op een st oeI te lwl pl'n
klimmen, waarop men hem uitgenoodig'd heen plaats
te nenlen.
Aanstonds begint men zachtjes op dl'n al'm van den
jongen te tikken met het t()m~erstokje, dal lIlt'n evell
terug in de rechter hand heen gcnollH'n, terwijlIllen
den linker arm achteloos laat hangen. Hel geluid,
dat de ijzerdraad in de toov('r-ro{'(le maakt, is juist het.
zelfde als dat, ~\Yelk d<> schijfjes in de IllOlHV ZOUdPll
makel1, indien men er op dil~ manit'1' op sloeg. )l('n
grijpt dan met de linker hand d"11 arlll van dl'n
knaap aan het lliteindp zijner JllOll\V vast, als Olll
hem wat op te lichten, ('n lllell gaat alt ijd voort md
lichtjes op de mouw te tikken, totdat men (~indelijk
de schijfjes een \'001' cpn uit dl' hand laat vallen.
Voor de toeschouwers is het juist, alsof deze schijfjes
uit de mouw V,lIl ~den jongen op den grond viden.
Er valt ook op te merlwn, dat hier, zooals hij alle
goocheltoeren, geen geheimzinnige gebaren pu
plechtige redevoeringen mogen ontbreken !

Vermakelijke kunstjes berustend op het
volhardingsvermogen.
Het volhaT'ClingsveT'mogen is de eigenschap, waardoor een lichaam eens in rust of in beweging zijnde,
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m dien lo('sland blijft of volhardt tot ('eB vreemde
macht dezen y('randerl.
\\'ij geY('n hiel' eenige eennmdige proeven, dil· het
yolhardingsV(TIllOgpn del' lichamen a<1ntooncn.
A) fk leg dril' g('ldstukken van <Ie zelfde grootte
naast (')]wn((el' op (~(~ll rij (afh. 1a), zoo noglans, dat
de twee Yel'sl van
mij gelegen stukken elkander r<lçs..i: ~~JJ ("':':t":)
ken. ~kl een vlng(Afb. ia).
gC'B tik met den
nnger sloot ik zoo }w1'(1 ik
kan h(,t alleen1iggende geldsluk leg('ll de an<1p1'e en ûe,
(Afb. i /I) ,
in plaals y;lI1 beide uit hun
plaals gedruY('1l 1(' wOl'd(' n, YliC'gt het verste weg,
terwijl hel IIlidd(>nsle op zijn zelfde plaats hlijft
liggen (ufh. f iJ). De krachl, aan het naaste geldstuk
llH·dq.!,'(~d('('ld, is dwars dool' h(>1 middelste aan het
Y("'sle oycrgebr<lcht. gewoJ'd(,ll.
B) Ik plaaÎs hvee haikjes in winkelhaak aan
el kander gehechl op een
plankje vast (afh. 2). Ik
hang aan die klC'in(' galg,
dool' middel van evenlange
draden, zes aan elkander
rakende kogeltjes of parels.
Hef ik nu den buitenslPn
kogel een weinig op en laat
ik lWlll W('('}' (('gen de an(Afb. 2).

2G

(iOOCHELTOE nE~

dere botsen, dan bemerk ik, daL de aangestootene en
zijn makkers op hun plaats onbeweeglijk blijyen
hangen ('ll enkel de laatste der rij opgeheven en
wt'gg'estooten \Hll'dt. De beweging is dus dool' Ylee
kogeltjes heen op het laatste oyel'gebraeht.

C) Ik plaats eenige duminostecnen op elkander, derwijze dat een in het midden
van den hoop ietwat uil-·
steekt (afh. a). (ieef ik
dezen laatste nu vlug ('en
korten stoot, dan vliegt hij
Hit
de rij en deze hoven lwm
(Afb. 3).
komt zich regelmatig in
zijn plaats zetten, zondel' de minste verhl'okkeling' in
den hoop te veroorzaken.
0) Ik plaats op (~en
naamkaartje of een g'ewoon speelkaartenblad
een stuk geld en leg
het hlad op een glas ;
(afh. 4). X u stoot ik
door een. plotselinge
he'weging het kaartje
weg en het muntst uk
(Afb. 4).
yalt loodrecht in' het
glas.
E) ~Iet een weinig oefening lmn ik den toer zelfs
nog ycrrassender maken (afh. r;). Hiertoe leg ik het
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kaartje, Ulet hel geldstuk tp
midden er op, op den top van
mijn linkel' wijsvinger; ik tik
zoo hard mogelijk tegen de kaart
en, heb ik de zaak goed verricht ,.
dan ligt het geldstuk (mbew('cglijk op den top vall mijn vinger.
Deze proef vereischt, wij herhalen hel, wat \'oorafgaandt'
oefening.

Kunstjes berustend op het evenwicht.
E('n lichaam is in evenwicht, wanneel' zijn zwaal'tqmnt zich loodrecht boyen of onder zijn ondersteuningsvlak bevindt. Om dit zwaartepunt daar he'
verkrijgen, ziet lllen een dikbuikigen mensch hel lijf'
achtel'over hellen, terwijl iemand die een zwal'en zak
op den wg draagt, zoover mogelijk voOt'over buigt.
Dank aan het evenwicht der lichamen, kunnen
\VIJ tel' uitspanning de volgende IH'oeven veL'I'ichlt'n:
A) Om een lei op de punt Vall
een grillel te houden, tTt'kt men
met regel en griffel de O\'erho(>kslijnen op die lei. ()p het punt
der kruising' van die lijnen
(Afb. 1) houdt men de punt <hw
grind en de lei blijft in eY(~n(afb. 1).
wicht.
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B) Een ietwat moeilijker toer verrichten wij met
Ilesch, een naald, ('en geldstuk, twee kurken en
twee tafclvorkjes (afh. 2). Men stopt de flesch met
.een del' kurken goed toe en midden in die kurk steekt
men een naald goed vast.
Men neemt dan de andere
kurk en steekt er aan weerszijden, zooals de afbeelding
toont, een tafelvork zoo gelijk
mogelijk in vast. Terwijl men
nu lIlet de linker hand het geldstuk, met den rand, op de punt
der naald hondt, laat men de
(afb. 2) .
kurk md de vorken neer op het
geldstuk, zoodanig dal dit in
-een groef past, wel1w te voren in de kurk gemaakt
·was. Ts de proef goed bereid en is men 'wat behendig
te wcrk gegaan, dan blijven de vorken in een koddig
·evenwicht hangen en kunnen zelfs rond de naald
·draaien.
C) Een nog zonderlinger proef is de volgende: Ik
nl'em twee kurken en snijd ieder zoo juist mogelijk
in hel midden dool' in de lengte. Tk steek nu iedere
helft zoo gelijk mogelijk vast op een
tafelvork, zoodanig,
da t het stuk kurk
met het vorkje een
hoek vormt iets minder dan een rechten
(afb. 3).
4~en
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hoek (afh. 3). Ik zet nu een teljoor (boni of tafelbord)
zoo juist mogelijk met het midden op de punt eene,"
naald die in de kurk eenel' lIeseh bevestig'd is. Terwijl
ik de teljoor met de linker hand vasthoud, hang ik de
vorkjes, met de stukken kurk rondom aan den rand
der teljoor, even vel' van elkander verwijderd; weldl'a
hangen de vorkjes in evenwicht Blet de teljool' ('11
vormen de zonderlinge afbeelding hierboven! Nu
heeft men maar voorzichtig aan het kraam te
draaien!
0) Ik wil nu mijn v\Tandelstok los op den rand van
een tafel leggen en daat' een halven mnmnr watcr
aanhangen. (afh. 4). Ik neem hiertoe nog (~ell
anderen stok, bijv. een einde van een boonstaak en
steek dien in den
halfvollen
emmer.
Kil drijf ik dezen
achterwaarts onder"
de tafel tot ik et' den
stok, die er in staat
tegen een knobbel (Jf
een kerf in mijn
wandelstok kan doen
(afb . 4)
rusten, en met verwondering ziet men den emmer onbe,veeglijk blijven hangen, terwijl mijn wandelstok met het ('ene
uiteinde plat op de tafel blijft liggen.
E) In de magazijnen van speelgoed ziet men 'soms
een drollig kinderspel te koop: een ruiter, dien men
gerust mag plaatsen op den rand van een tafel en
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g'l'zelen Op een paard, dat sh'chts met de achterpooten
op de lafel rust. (afIJ. 4).
De ruiter schijnt onvennij<lplijk met paard en al in
·de diepte te moeten stortC'n en toeh is dit niet zoo,
dank aan ('en tegengewicht, dal aan het einde van
een g(~hogen ijzerdraad zich onder de tafel bevindt.
Deze loei' is zoo zonderling, dat men vooraf maar
nid gelo()ven wil, dat hij mogelijk is.
En echtcr',zooals men in al deze proeven zag,
komt het ('I' maar op aan steeds te zorgen, dat hel
zwaartepunt zich juist boven of onder het onderst(,llningsvlak bevindt.
De hierbijg'evoegd(' afbeeldingen maken de zaak
duidelijk.

Veerkracht van den dampkring.
Ziehier een karaf met breede openmg, welke ik
waterpas vóór mij houd; in haar hals leg ik een
kurk. Dan vraag ik of iemand het wil beproeven op
de kurk te blazen om ze op den bodem der karaf terecht te doen komen.
A,anstonds nadert een persoon, neemt de karaf
in ééne hand, zooals op de figuur hierbij, en blaast
met ge'\veld op de kurk, overtuigd zijnde, dat deze
in eens op den bodem del' flesch zal vliegen. 'Velk
een dwaling! !. Op het oogenblik, dat men blaast,
wOl'dt de kurk als door een veerkraeht Lcrugge-
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en vliegt I'egell'('chl lol legen (\(. lippen y,m
den blazel'.
De uitJeg "an dez(' proef iR zeel' gcnwkkelijk. Do<w
uJl d(' lou'k Ie blazen, \\,01'(11 dp Inchl
binnen in
dl' karaf sam engedl'llkl Olll zich daal'lla aanstonds

"'1Il

" '('derom uit te zetten, waardoor d(' kurk teruggeslooten wordt. Hoe ('lieT men blaast, hoe geweldiger dl~ kurk uilyliegt; VOO1' het goed slagen is het
noodig, dat de karaf "ooral a:m .den hals, van binnen
volkomen droog zij. Zij moel ook zoo glad mogelijk
,,·ezen.
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