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Goocheltoeren en andere Spelen:
Drie deelen werden reeds herdrukt en zijn nog verkrijgbaar.
De groote bijval, dien deze werkjes genoten, heeft ons er toe
doen besluiten ook dit vierde deel te laten herdrukken.
Wij hopen, dat het, even als de drie vOOl'gaande, veel vermaak in menig huisgezin zal verschaffen en ook wel het gezellig
samenzijn zal bevorderen.
De Schrijver.

Werkjes bijzonder geschikt voor huiselijk vermaak:

e.)-

~

Op Zoek!

0.50

Legstokjes

0.50

Tooverbeelden.

0.50

'*

0.90

deeltjes,
Per deel
Zoekprentjes.
Wintervermaak, met eaadsels
»
Zomervermaak,
»
Lentevermaak,

3.60
3.60

Herfstvermaak,

3.60

»

Goocheltoeren, 4 deelen,

Per deel.

3.60

2.00

Rebussen.

2.00

De Nijverheid in Prenten, 6 d. »

2.00

I EIGENDOM
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Een levend borstbeeld.
Bijna op al d(~ lwrmiss('n van EUl'opa, zag IllPll in
('('n bol, die langs den yoorkanl llId ('1'11 dublw1e
d('ur kon geopend of gesloten \vordell, I'PIl borslheeld met een levend vl'Uuwt'n1toof(l, zooals OllZ('
(·(,l'sh· afbeelding het yedoonl. - Zie hbo :2.
Om dil Ie verk1an'1l,
moelen wij dOPIl opmerk('n, dal geheel de borst
tot zelfs lwt oudergt'd('elte V;lH deIl hals, kunstmalig is. De \TOIl\Y IWlllt
yan achleren in dtm hol,
knielt op de plaats A
(:,ie doo/'sl/ede) en hOlld I
haar hoofd hov(,1l 1wt
\\'aterpassige doorsnede op hd
midden van den hol.
kunstlllatig
bOl'slbel'ld.
HI't halshandje lwlt'tde scheiding tI' onlw<ll'pn. Langs
buide kanleu van h(·t borststuk ('U deszdfs Ylwl zijn
spiegels ing(~wprkl, zooals dn dubbc'ln Hwi slrp(·pjt·s
gPYlIlde li.iIH~1l 11<'1 hier Vt~I'IOOlH'll. Die spiegels \\'('('1'kaatsen elk een de('l \'an den yoorkanl y,lH dr'n hol,
e11 di(~n('n Innms 011] dl' knielt'THlp yrou,y te YI'[,])l'rgen.
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De beul.
111 "\llwrika Y(~nY('l'f1 ('('n pig'('lIaal'dig(' gooc!u'lI()('r
dell gJ'()ot~~;I('n bij\"al; CII, - ZOIl IJlell hl'! klllllH'll
g('looy('n, Iwtg('pn den l\l('ns('h ('('l'Iijds zoo ;11'schrild(' ('11 \\"a1 lI)('1l nid had dllrH'lI ;lal1zien, 11'('k1
nll 11('1 yolk aan ('n Y('l'st'han ('lkpIl ;IYOlH\ aan ('('1\
talrijk(' 1I)('llig1(' ('en opr('('hl Y('I'lIwak. \\~:t1 y('raIHI('r('1l loch (\(' Z('d('ll ('1} g('\YOOJlI('Il! ./:1, !l('sl(' I(~z('rs,
legnll\\"oOl'dig h('blwn lil ~\llH'rika, all(' dag('II,
o/lllwof'di/lp;ell plaals, ('11 dat. .. Olll 1)('1 \"olk 1(' Y('I'Illsligc'n! Dil is lIatlllll'lijk g('ell SI)('1 01ll dool' OJlZ('
I(,Z(,I'S, ill dp11 fallliliekring n:lg('daan 1(' \yordell,
doch, dool' ('('11 Y;I:lr<lig goodH'laal' \Iitgt'Yo(,I'd, kali
dal lo('rlje n'('1 indrllk lIlaken op hijg('looyigp ('n nid
g( '\yaal'scl! 11 \\"(\1' 11( 'I'SI llWll.
Zi('hi('\, :
rn hel llIidd(,1l yall h('1 IOOlW(' I , Iwh:mgeJl 1111'1
z\yade, Illl'! ziln'\' dO()\'Ylalllde slof, staal ('('n kaphlok gl'lijk aan dil', \\'(·Ik(' \ï'fWg('1' voor onlhoofdillgen gehl'lIikl \yerdeIl (fip;. 1 A). ~\an d(,1l linker kmi
van <1(, pijnh,mk slaal een ander g'('\\"OOl1 kaphlok
(fip;. I, IJ). Dicht('I'hij slaal ('('n ril'1('n JIIand, g('s('hikl
OJll Iwl hoofd yau dPll Y('l'o()\'deddp 1(' onl Y:IIlg'('ll.
De J)(,111 (lIil\'il/(/e/' Wl/I den toe!') koml yool'uil, ill
'I rood g('kh'('d ~'n 1111'1 pen schl'ilny('k\wnd \"001'k( '\IH'n.
\"a ('('11 kl('iJl(' aanspraak, \\"aarin hij d('Jl I ()('scho\lw('rs aankondigl, dat hij zal oY(,I'gaan tol de onthoofding' yan i('llland Wl/I goedelI \\'il, k01ll1 ('(,Il
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\Vat een zonderling uwusch, om zich zoo maal'
zonder aarzelen het hoofd te laten afhakken 1 !
Terwijl de dil'naars den l,'cJ'o()J'deelde Y(')(\I' hl'l;
kapblok doen nedel'kniden, dopt dp goochelaar aan
hd yolk Yl'rstaan, dal. hl'! zich nid mag inhet'ld(~n
daal' ecu echten moord te zien gt'bmu'('n, daal' <in
vel'ool'deelde alle anm<ien het zelfde lut (mdpl'gaat.
Zwakke en yreesachtige geesten, stelt 11 gel'lIst !
De bijl wordt opgehPyen, rondgezwaaid en Illet ('e11
fOl'sehen slag Jwdcl'yallende, doel. zij het hoofd in <lP
mand rollen. DI' benl spring't cl' llaal'loe, lwpmt het
haastig op en plaatst hel op het blok B, h'l'\yijl het
lichaam yan den terechtgestelde, dool' stuipt I'ekking(~n Y('l'\yr(mgen, zwaar op de tafd lwdel'val t.
De goochelaar noodigt de toescholl"vül'S \lit hij het
doode lichaam te komen t'n }H~t te }wtastl'n Olll zich
te oyerluigen, dat het "yaarlijk gansch y,lIl de('sell
pn been pn ... bloed is, want hel bloed doeit on'l' Iwt
n~l'lllinkie lijk.
Veel toesehonwcrs willen O\'ertllig<l zijn en kOIlU'1l
yan nabij het lichaam bezichtigen. \Vaarlijk kluehligjs het hun meenjng daarover te hool'en fluit-'tel'('n:
van af de stoutmoedigsten, die :zieh voorstell('n het
afgehakt<, hoofd eens te doen niezen, tot het SChllC'llt('1' jong'e meisje, dat eenwmdig- hpkpnt, dat (Laar ('cn
geheim onder' schuilen Illoet, want dat men toch
(dken avond geen nwnsch lllag ont.hoofden !. ..
~Iaar dit geheim? Ziphiel' den niH/'g ervan, di(~ ons
{'('ns te meer zal "vaal'schll W('11 I eg-en hd zoogenaallld
boyennahlllrlijkl' (l<~1' goocheltoeren, ('n hier yo()ral
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dl' schijnbare wre(~dlH'id yan hel ~ehouwspel,
dal nwn Ie zien krijgt. Men mopt dHs alle nnlt'oering
y,1Il kant Z(ltten en zich niet lat(ln bei'nyloedpll dOOl'
dl'l1 schijn van d{~rgelijk tooneel (ln van alle g'oodwlIO(,l'pn in het algemeen. - ~Ien mag all(,f'n de vlug'hl'id en vaardigheid yan den goochelaar en zijn
hl'lpers hpwonderen. Om yoor( h' g'ê1ê1n md den uilIt,go, ziphi{'l' dus: op het oogocnhlik dat dt, \'erool'deelde
IlI'del'knipl1 op de pijnbank, plaa1s('n de hype dipuaal's
zich tusschen hem en lwt volk.
Hij neemt d(~ze gelegenheid Ie haat Olll zijn hoofd
It, laten glijden door een opening, dit' gemaakt is in
hl'l hoyendeel ,'an het blok A, terwijl een der dien('rs
('pn wassen hoofd uithaalt en het op het blok plaatst,
dl'rwijzc dat dit het hoofd van dpn veroordeelde
schijnt te' zijn (X, fig. 3). De begoocheling is yollllaakt VOOl' ]wt volk, dat zich inhef'ldt den tt' onthoofden man te zien in dC' houding del' fig. ~,wan
neer hij zich eigenlijk in deze (h~r fig. 4 bevindl.
Het is dit wass('n hoofd dat valt onder den hijlslag
('n waaruit de ro~:de verf vloeit, waarmpdp }wt geYllld
,vas .
.Juist up het oogenblik, dat de hijl nederyal1, laat
d(l onthoofde zich rap glijden, op znllH"' wijze dat hij,
Iwt hoofd nog altijd Yerborgt'n honden<lp, zich nitsll'ek! op de pijnbank.
Deze beweging wordt yerborgen door ('en klpin
gordijntje van de zplfde k)pur als het hout ,'an het
kapblok en dat daarna weder toeschuift.
De onthoofde plaatst zich dan in de houding, af-
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geheeld door fig. 4, dat wil zeggen, mcl hpt hoofd
hangende in een opening, die in de tafel gemaakt is.
Een diener neemt het hlok A ,"veg, uit 'Tee~ dat
de' toes('houwer~ het hedl'Og' van het gOl'dijntje
zOlHlen ge,vaar ,vordtm, ,vanneer lid hun zal toegestaan zijn k nadel't'n om het ]ijk te ond(,l'zoek('n.
De andere diener, die tnsseh(,ll l1('t lijk ell 111'1 volk
gaat staan, plaalst op den hals van d('n gewaanden
doode een kartonnen buis (fig. ~ cn ;)), die den vorm
heeft van een hals en die zóó gO('d g('plaatst is, dat
de lllan el' eigpnlijk onthoofd 11 i tziet, terwij I zijn
eigen hoofd zich ondpl' de tafpl h(·vindt.
De begooclwling, ft'n volle g('slaagd, wemU volkomen, dool' nog e('nig'(~ klpine hijzond('l'iwd('n; op
den kartonnen hals is l'ood(' V(·rf g('st r('kt'll, pn eindelijk, 'V~lllneür dl' h('ld 1wt WaRS('n hoofd op l11't hlok B
plaatst, doel hij ]wt spoedig daal'in v(,l'dwijJl('n,
t('l'wijl een derde dipnel' zijn ('igpn hoofd dool' d(~
zelfde opening steekt om (Len 1()('sehollw('l's W(·J le
YeI'zekeren, dat zij hit~l' h~ doen ht'h]wn 1llet e('n 'vaal'
hoofd van vleesch ('n h('('n !.,.
~leer te beklagen dan d(· unthoofdt> Z(·1f is toeh wel
hij, die zich daal' al dien tijd in dit blok van O,~)O lll.
hoog, moet sdmil homhm, ('n zijn hoofd alsdan lalen
begieten met roode verf, die ni(~t gespaard ,,~()}'(Lt,
OUl nwer bij te dragtm tol dt'n indl'llk van dit
Hchouwspel.
Gelukkige onthoofde ! ~\Tm(' It'y(mdp !
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De dansende erwt.
'Voo/'stellil/g. - ~I('ll n('(~IllI ('en langen, sl('l'k('Il
slToohalm en ('('n (·t'wl ; Illen toont alles goed aan de
to('sehOllv\'('l'S ml v('rzoekt daarna ('cn d(~I' aall\Y('zig(']}
d(' ('I'wl op d(' opening y;m den
stl'()ohallll 1(' l(~gg(,1l en dan acll! hel
anc!PJ'(' uit('ind('I(' hbtzen, zoodanig
dal d(' el'w1 op hel lIil('ind(' V;1Il
dell l\(Jlm dansl ('n hupp(·It.
~a11111rlijk zijn alle pogingen Olll
hierin Ie gt'lukk('n \î'u('hle!oos ('n
d(' IO('s('houw('!' zi('1 ('1' spo('dig
yêtn af ; 1111 IJ('('lId 1I\('1l d('11 I()on' 1'staf 1<.1' hand, spl'nekl ,\'al geheimzinnige w()ol'd('!1 en legl (barna dl'
pl'wl op d('n hallIl ; 1lI('ll blaasl ('n daar beginl de
end Ie dansen ('l! altijd maal' 1('I'ug op d(' op('ning
van dell stl'Oohalm 11('(')' Ie vall('I1. (Zie aj'lw('ldil/g).
Verklul'Ïl/g. - "\ls dl' Ic)('seholl\H'I', Illoed(' Y<lll
Iwpr()(,y('I1, dl' V()OI'\w'11)('n le)'ug geen, v(·rwiss(.J1
lIlun ollg('lllerkl dl' ('/'wl uwl ('eli alld(·)'(·, dil' opz('11('lijk daarlü(' bereid is: in d('ze zil ('en slc'vig hOl'sleJ-

haat' vasl.
Dil hOl'sleIhêtêt), sl('('kl men voor iu d('Jl halm en
als llW]] llli hl,wst en d(' slroopijp zoo rechlv,JlJend
lIl()gi~lijk houdt, kan de ('nv1, 1('lkens IllPIl blaast,
,vel nie1 anders of zij HW('I, dool' hd borsldhaal'
lII('d('g'eITOkk('n, 1erug' op dl' opening va1l('n. \IUIl Jllag
('\('nwe] niel zoo hard hbm'll, dal de en\'1 nwl Jwl
haal' w('gdi(·gl.
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Een wonderbaar zakdoekje.
« Dit kleine yi('rkanl slllkj(' !'Ood(' slor is yall ('('Jl
,yolHlrrbaar ,Y(~(~fsel gmnaald; !t('l Y('l'andprt y,1Il
kl(,11I', als lllen ]I('t tllsselH'1I dt, hand(']\ ,,-rijn, Pil
I1og-lans belllPl'kl mell lli('ls ongewouns aan ({('Z('
suol'l yan zijd('. Ik hid lt, .\1('Yl'OllW, zPg mij, ,Y;tI
dl'llkt gij yall de Jt()('danigh('id del' stof? Z('('l" fijn,
zegt gij, niet klock? Ibl is (Jok lllijn Jll('ening. Yall
welke kl('lU' nwent gij, dat het is? nood? 't is 'Y()]\der, yoor het oogenhlik yind ik ]1('1 oók rood; doelt
ik zal hel straks ('('n an<1(,l'e klelll' g('n'n ; zie, ik ,yrijf
zoo hd donkje I usschen mijn hand(,lt, en hel is groell
gt'wordpn; ik wrijf het ccu I,yt'('d(~ maal, hel is ,,-it,
een dpl'dp maal, n11 is lwl g('('l ; meu mag het ied('\'('11
keer yan nabij hezien ; ik ga ,-oor!, hf'f zakdoekj(' is
nu blauw; eindelijk wl'Ïjf ik he! een laatstt~ lIlaaI,
('tm weinig harder; Mijnheer, 1l(,(~1l1 hel nil mijn
handen, als 'I n belieft; .... hel is yel'(h\'('lwll ... , \'('1'ylogen ... , yerdampt. »
Dit gooehdtoertje is ('ellyowlig ('11 llogla]\s ze('1'
indrukwekkend. \Iel behulp yan lwl kleine tm'sh'lletje, dat op ons plaatje afgebeeld staat alsmede wal
behendigheid in de yingeren, is d()z(' topI' geIlJakkelijk uit te voc'n)Il. \Yel hegrepen, dal het If)('sl('l1plj('
in 't geheel niet lllag gezien zijn.
Het bestaat uit een lederen beursje, ZO()\-Pel mogelijk in vleeschkleur, dat van binnen ycnleeld is ill
vier of vijf kleine yakken, naarmate het getal kleul'vel'anderingen, die men het doekje wij doen ond('l"-
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ga;tll. Zulk heursje is gCllIakk('lijk Ie maken. :\fl~n legt
ZOOycel stllkj es leder op ('Ikander, als lnen yakk e n
\yil IwkoJllel1 en men YI>l'c('nig'l ZP IlIel ZI' langs den
boord s a lllC'n 11' naail'n, I'f'n kanl 01H'11 JalplHle. ~\ a n
h('id(' hlH'kl'n dpr ()l)(~ngl'lalen zijde \yordl'n d .. lIill'indf'/1 van IW('I ' fijlw dl',ul.'n in C:IOlllchollC yaslg'c-

III <l akl ; zoo wordl dil z<lkj(' dool' yif 'l' dl'ad('n yaslgpholldcn. Ef'n (,l1k('J(" \yal sl('rk('r, \yarl' YOlc!oI'IH1e,
doch hij ZOII nWf~], gf'V,I:II']onp(,1l opgelllt'l'klle wonlpIl,
wallTw('1' 11\('11 on}) .. dacht de pallll dl'l' linkf'rhand IWêlr
Iwl \-01 k 1(1 'PI'clt'. In Iwl 111 iddf'l\ d('I' dasl if'kc dl'êld(>n is
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('pn sool'l Y;1Il knoop, \y;tal'llwd(' zij ;tan d .. gesp
d('1' hroek van d(~ll goochelaar yast zijn, terwijl hel
]('d('I'('1l zakj(' yel'hOl'g'('J} is in dell link('1' zak yan zijn
undel'y('st. EI' zit ill i.. d(,1' yakj(' ('Pil zakdo('kj(' Y('I'schillend ,',lIl kl('nl', doch, in g'\'()oll .. ('11 Ill,wks(.j
jnisl gplijk aan 1\('1 do('kj(', dal ,'oOl'af aan 1\('1 yolk
gt'loond w(,l'd.
~I('I dpil I'lIg naar dl' a,lIlw('zig(,Jl gek('('l'd Zijlld(~
olll naaI' zijn plaals 1('l'lIg Ie gaan, n('elllt dl' [o(wel/uu/,
lwiJlwlijk lwl l('d('I'('n b('ul'sj(' uit den z:lk
zijn
ondel'Y('st ('n Y('l'hel'g'l ]\('1 iJl d(' paltll d('1' link('I'hand. y,lJl dali af, hOlldl hij zieh ('(,Il \Y('inig schuin,
opdal zijn h;\lld dl' plast i.. k .. drad('n, dip aan lid
]edel'en zakj(' geh('chl zijn, YOOl' dl' opm('l'kzaam]l('id
<I('\, ()('schol1\Y('l's Yt'l'lwl'g('. D('z(, <Iraden zllllpJl nll
nog 1IIind('1' zichlhaa\' zijn, daal' zij mo .. I.. 11 g('span]1('11 I>lijY('lI, en dus y('(·1 dunm'l' zijlI.
/1 .. 1 ('('I'sl(' zakdo('kj(', dal tllsscl!('n d(' hand('u
g'P\\T('Y('1l w(,l'd, Y('nlwijnl in de ('('I'ste afd('('ling
yall hel zakj(', 1('I'\Yijl 1)('1 gI'O(']\(' d(wkj(' lIil d(~
I w('('d(' 1(' voorschijn gellaald \\IJl'(U, ('\1 zoo gaal 1\(,1
yoor!, totdat ]\l('n al de kl('lI1Terand('ri]\g('n 1>('koll1(']\
h(·('f1. Hel zakdopkj(' \ymd! telk('ns HI('I dl' l'ec1l\(>I'
hand aan h..t yolk g'('loorlel, De linke\' hand wordt
in d('n schijn achteloos, in ('('n g('h(·(·1 natllllJ'lijlw
hOllding, h'gen de hors! g'(·llOuden.
\\'anm'('1' nu 1\('1 do('kj(' g('h(·('1 ('n aJ nlOel Y('I'(hyijJlen, doel dl' go()ch(·laal', alsof hij in (lP han<1(']\
\\'1'('1'1' gelijk d(' YOl'ig'(' k('(','cn, doch nu h('\Y('('g'l hij
ook d.· al'nwn y{)("r- ('n achterllil. Op ('('n g('pasl
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oOg'euhlik, ,,'êlIllwe/' zijn handen zijn (mdm'V(>st
aanraken, laat hij hf't lederen bellrsje los, dat lIH'd(>gell'Okk(>n zijnd(> dool' d(>n gespamwu dmad, zich
aeht(>r zijn I'Ilg gaat plaatsen; hij gaat YOOl'I Ull>1
« hef :,ukdoel\je in de !tal/den te wl'ü,'ell» en deze
\,(')('n'- Pil achl(>/'nil Ie ])(>\Yegpn, do('h die ])('wcgingl~n
Yel'lllind(>l'(>n lang'zanH'l'hand, loldat hij de handnn
up(>nl pn d(' aêlllg'(>sprokell tOf'SChOll\y(~1' bereid is 11<'t
d()l'kj(~ ('1' nÏ1 t(' IWIlIPn dal « lIitgedalllpl i::; ».
Bij het llilw)('l'{m yaf} d(>zen goocheltoer dient lllf'll
tI> Z()/'g't'Tl, dat )lH'Tl ni(>1 d(wl zooals goochelaar N ... ,
dil' g'1'(>n juisl!' afllleting(m genonwn had yan de
slipP('J1 \"all zijn \"('st, die \yal te korl waren, en vall
dl' dasli<'ke dl'êH\('n, dit> wat te lang \yaren en die
alzoo, tm'n hij zi('h omkeerde, aan gdwe1 de zaal het
)('<1(>1'('11 helli'sje lipt zien, dat daal' lit'felijk hing' lp
dansen aan de lang'(' dl'adl'Il pn dal zelfs eenige
kll'lIJ'ig'e llOl'kj('s )iet ziell del' zakdoekjes, dit> nipt
g'of'd 11'J'lIgges\okel1 W(\l'{>n !
ot' hij I o('g'ej 11 i('hl
w(~rd'
Die III11C!tt ige
[o()\'el/U(/ /' ! ...

Wonderbare losmaking .
.\laak c{m lang dubhel kOOl'<1 vast in hd knoopsgat
yan iemand uil het gezelsehap, zooals onzl' afhpel=
ding het aanloont. Houd d(' twet' ltileindl'Il in de
hand (~n Y('l'zlwk hem zich los te maken zonder het
k()ord door Ie snijd(>n. TH de llle<:>sle geyallcn zal de
aang('sprokene yerldaI'en, dit nipt tI' kunnen.
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~raak Bil Op

d e zelfde ,,' ijze hel
koord Ya~l in e('n IIwe l' knoopsgal(,ll
en ]aal d n Iwe(' lIill·ind(·n dool' i('llI:lnd
and('\'s in d e !J;\Ild houdt·n.
Hel koord w()('1 zoo lang zijn, (lal
gij dr' delll' kllll t lIilgaan, le rwijl hij
dir' <Ie uil e ind e n y a slholldl ill de kalll('I' blijf/.
Als mI ck d e ur gC'slol en is en gij 11 al1('('n ))('yin<ll,
trekl gij h el oog Y:\l1 lwl kool'(L "('1' gen oeg door, om
d e gruolle t e b ekolll en , die Hoodig' is O\ll ('1' Hwi 11\\'
hool'd Pil y eryolgens m et g :msch Iny I icha:llll dool'
le krllipe ll. Al sdan yall lwl koord als yall zelf lIil hd
knoopsgat. Gansch los Pil m e i ong('sc!Jond('1l koord
I \,('('d I gij <lt· kamer h imwn.
Hel \yare \'oIdoe ncJt. zijn jas uil Ie 1rdd~( ' n ('11 (Ir'zp
doo\' h e l oog yanlwl koo rd Ir' halen ('n, daa\'n<l dl'
jas opni(\I\\Y aan Ie d(wll.

Gezichtsbegoocheling .
Sluil Jwt link('I' oog Pil kijk si rak wel !Jr'l r('c hl(>1'
naar 11('1 kruis. (;ij zuil g pwna\' \yol'd('n, d;/ dl'

zwarte kl'ing uil 11'" g'r,zichl Y(,l'thyijnt, /erwijl de
cl ri('lwek zichl baal' bI ij fI. Ik al'sl and Illsselwn lI el
oog (m Iwt bedd mod :2() 101 :2:2 CllI. zijn.
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Een vrouw-spinnekop.
Gedurende de laalsle jat'en 'H~I'(I in n'eJ EuroI'eesclw sleden eeu \î'OuW-Spinllekop, als ('en (,('hl
natlllll'w(mdel' 1enl oongesl (lId.

Afb. 1. -

De vrouw-spinnekop midden in haar net.

-'lenig hezoel{(~l' yerlie1 met mede] ijd(,ll ]1(>1 I()()Jwd
en beklaagd(' yall harte ('11 he! ongehlkJ,ig<' lIieisje,
éIl de zwaar heproefde (mdel's, di., zulk miSYOrllld
kind Iwza1pll.
DI' Iwg'oocheling was dus yo]]('dig. \'lij zeggeIl

IH

(; ()()(:l1 E LTt) E 11 E:\"

heg()()('helil/g~

want indprdaad hiel'

IS

('l1k('1 h('drug

ln hd sJ)('I.
\\'al zipl de toeschollwer .?
lh,t locmeel verbeeldt dpn gevel ('Cllt'r villa, die
Tlwn binnengaal OV('I' ('pn 11'(1)) ,',lIl wil nlal"IlH'I·~ die
langs Iwi(h' kanten 1111'1 blopmvaz(,ll en kandelaal's
Y('l"si('l'd is.
Bov('n dit' Il'ap is ('en oVt'rg'l'ool web g('Spanll('lI,

Afb. 2. - Schikking van den spiegel.

daarop b('vindl zich ('en r('lIsachtig(' spill uwl,
lange hal"igt~ poo1.(,ll (:ie uf1J. 1).
l·il het lichaam del" spin komt ('en VI"<lIlw('nllOOfd
1.(' voorschijn.
Al de Ired(,11 vall de t mil zijn zichtbaar d",<trs
dOOI" lid spinlH'\vcb, zoow .. 1 bov('n als 1)(,11<'<I('n ]wt,
1't'l'fdiel". 110(' kan dan dat \Tou,v('n]wof'd lIit d:tI,
afzichlelijk spil1lwlicllaam 1<' vOOl'sehijn ].;olll('n "!
Ziehier d .. vül"1d ari Ilg :

4'U
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Ik h('goocheling i~ 1(, w('('g W'lml<'hl dool' ('('n
~pi('gel, die zoonIs onze :~r1 " afhe(·Jdit,lg hel aan(oolll,
lilt'! ('en Iwlling Y,1Il 4;) graden, op dl' d(,l'(le lrede
I'\I~I. In di('n ~pi(·g(·1 worden d\l~ dl' dril' ondl'l'~1e
lr('den w('(,J'k(lal~1 en \)oyen 11('1 y\'oll\\"('nhoofd zipt
111('11 0plli('\l\Y (·ig(·nlijk(~ treden, dit· al~ de y('rlt·nging
Hillllakpll y,1Il dl' (\,<lP, dil' Y,1Il ()]ul,'\' h(·ginl.

Afb . 3. - De vrouw-spinnekop achter den spiegel
verborgen.
1)(' hOY('Jl~I('

rand yan hl'l ~piegl'JgJ(\~ I~ gedpkt
doot' ('en d(~l' koot'den dit· hel spinn('w('h Y()\'llwn.
Ik ~pi('g('1 IWt'llll dl' gdH'de h\'l'(>dl(> yall de I \'ap
in, ('n Iang~ bOY('n, in 'Imidclen E, is hij \lilg(,~IH'd('n,
Olll plaa(~ If' lllaken YOOI' den hals d(·t' n'O\l\Y, dj(· de
t'ol Y<ln spin yt,t'Yldlen moel (::ie afh. 2).
lfd lichaam (Lel' ~pjn i~ gehep! k\ln~(lllalig (::ie
u(h. :J), en haat' poolen zijn v<lslgehüehl aan 1\('1 wph,
dal g'('llwa1d is van z\Yart(· !wonl.i('~ (:~).

:w

(i()(

.ell ELT( .EHE:\'

D(' Yl'OIlW ligl langs dell spiegel, op

pLmk,
ZOO(\I:-; a fbcelding' :~ het aanloonl ; zij is dus geh('('1 op
haal' gPlwtk ('n op Y( 'I'I'(' na ni(~1 zoo h('ldag(ms\ya,ll'('('U

dig, als men hel zou IllC('!lCI1 .
Indi(,11 onz(' lez('rs ooil d(' g'el('gmllH'id h('\)I)('1I d('
YI'Oll\y-spirnwkop Ie zi('u, I',trlen \yij hlll1 aall d('z('
nipl 1(, lah-n n)('I'\)ijgaal1z0IHI(~r dil' ,yelg('slaagd('
zinslH'g'ooelwlillg 1(, h(~"'(l1ld('!'('ll.

Zonderling schrift.
struok papi(~r, 1111'1 Yt'rzlll'k Zt'
mei dl' link('r hand op lwl yool'hoofd lP spannell. n('ik

(;ed aan j('lll<llld

('('H

pollood eH \'(!I'zoek. h('lIl op d jc'
sll'Ook papi(jl' zijn lla,lHI uI'
('1'11 audel' woord 1(' sl'ltl'ijY('n. (Zie de ulh.).
'\l('esl altijd zal IlWll ht'l
\YOOl'd in ullIgt'k('('l'dt, unie,
n<lllwJijk yall links Haar
rl'chls op !tej papiel' z('\ 1('11.
\Ieu Iwkollil dus ('mi spi('gelschrit'l, nêlllH'lijk
('('11
schrift, daf dOOl' dun spiegel in dc' I'('chle ol'd(' \Y('('I'kaal st \yol'dl.
IWlll daal'lw ('C'11

Hel is yall hdang den schl'ijY('l' spoedig t(,
w('rken, zonde!" ]Wlll dcn I ijd loj
];lIc'n.

d(l('Il

on'l'\yegi I1g Ir'

E:'\
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Kosteloos vergrootglas.
Laêt!
men, ZOO(\]s
onze afbeelding het
aantoont, een druppel
]1('ld('1' ,y,tler aan dl'n
binnenkant in pen klaar
glas, op <1(>]1 zijwand
l'ust Pil, dan hekmul
meIl kosteloos l'en tame] ijk
yt'l'gl'Oolende
lens, die als Yergl'Ootglas kan dienst doen.

De betooverde hoed.
DallH:'S en Heel'ell, ik zal hie!', ' -'-H'n' Il'Y oogen, dn

gl'l'slt'Il doen spreken en Yl'l'ol)('nbal'ing('11 doen;
1('('nl mij, als 't u helieft, een hoed; iknd bemmeL ..
lwt hoofd van een geest!... en plaats alles op dit
kleinlafeltje. Ondel'yraag nu maar den hoed .... V('I'sehooning, d(~ n geest, wilde ik z<'ggen, ja de geest
zal op al uw vragen antwoorden; hij zal u zelfs
zeggen, wat gij niet zult vragen. (Aid een akelige
stem) : Dat zij beyen! zij wier g(-'\V('lell nid gerust
is !
« Geest, zijt ge bereid met ons te sp)'('k(~n ? »
Dt· hoed heft zich van vonm op om ja te knikkeIl.
« Zijt gij niet slecht geluirncl vamlaag ? »
De hoed he"w eegt zich van r('chls naai' linl,;s 0111
neen te schudden.
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VOOl'z('\w\, denkl gij allen, J)anle~ un He('I'(']},
zoo vm~n)]gl dc foovcnaar, dal el' hinncn in d('n ]u)('d
of in dc lafel zich iels \)Cyilldl, dal d('11 ]u)('d d()('1
h('\\"('gl:'n? In 't gdH'eJ niel; zi('1 111 aa 1'. En z()l1der
z('lfs den hoed aan 1e raken, ne('lIll· d(' goochelaar 111'1
laft'lljt' hij d en pool ('Jl d\'aagt hel, IWo( dell IH)('d ('r()jl
lol iJl hut midden dl'\' loe~('h()lL\Y('I'S dit' lu'l III<~lIJ)('I
Ij(', Iwllapijl en dell ho('d mog('n 1)('lasl('n ('n 01\(1(,1'zo('ken zooY('('1 zij \yill('n. "\1II:'s \yol'lll \Y('('I' op zijn
pla:11s g('dl'agen en d(' ond(,I'\Taging('I1 herheginllell.
(hlZ(' a fb('el(ling I (H HII
Z('t'l' (hlidcl ijk, (w(/I Ie
\'('C'I :,C'I(", dl)elt dit d()el/

wU

o!J:,ellel UI. . 0/1/ goC'd

te d()C'1/ !)()()Ti,"jw/l
r"
, !/lJ('
dC' ::(/(/k illeell ::il) d:tI
11('1 !toofd

"Uil

dell geest

('eli ('('IIY(llIdig z\\"al'l
zijdelI draadje is, zoo
lallg :ds de Im'('dl(' yall
11< ,I 1()()IW(' 1. \) i I d I'a: ldj('
i~ lIIel ('('11 Ilil('in(l(' :t:lll
dpn lIlllIl!' yasl ('n 11('1
:l11del' Ilit('ind(' \Y()l'dl
dO()I' ('en lu'll)('I' Y:lJl d(,tl
g()oclu'laal', dil' zic!t
achl('\' !tt'1 tooI1eelsclwl'lll st'hllil hOlldt, yaslg('IIOlI-

d(·n.
Ik lu'lp('l' kan zich ook acht<·l' ('('11 windscJ\('l'lll of
een half open sta:mdp dell\' ,'('rse1ll1il('n.

E:\"
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\Vanncer de IO()Y('llaa,' d(~n hoed op dl' tafel zei ,.
howlt de lwlpel' lwl draadj(' U'PI' hoog. Daal'lla dO('1
hij JH~t dalen lol Y(')Ól' (\('n hoed ('11 glijdl 1\('1 ontl(·I'·
diens Yoo1'sleJl hoord. Yall 'daal' kan hij !lwt dil
draadje geulaldwlijk den ho('(L oplwt1'('n als d('z(, Hl()('t
j(( knikkel1. \\ranw'CI' d(' 1I0('d I/eell II}O('t S('IIII<ld('II,.
glijdt d(' Iwlp('r lwt dl'aadj(~ \yal 'd~,'d('I' lol oud('1' I\('t
lIlidd('1I yall dl'Il hoed ('n I'lIkt ('1' I'Yl'nljes aan. ZlIlks
zal ]\('1Il Y,lIl I'('('hts naar lillks do('n \yagg('\('II, 11<'1g('('11 /Leell }wl(·(·k(·llt.
\\',11111('('1' de goochelaar nad('1'1 0111 l\(·t tafellj(' I(~
grijp('n ('n hel aaJl de 1()('seholl\y('I'S 1(' IO()IH'n, \yonlt
11<'1 draadj(' yool'zi('hlig Y;1I1 olldel' d('n ho('d gl'll'Okk('11 (>11 nogmaals zoo hoog IIlOgelijk opgehen·n.
:\I('n ('indigl dcz(' Y('rI()oning 11\('1 ('('11 10(,1', dil' z('(','
Y('('I indruk maakl. T('I'\YijJ d(' ])()('d iJl yoll(' h('\ycgillg
('('ll dans lIiln)('rI, houdt, d(' goochelaar zich \yal op
zijde ('n \(','z()('kl IWII, die geel/. uIIgst l/e/JlwlI, lla(\(','
1(' kOJl\('lI Oll} zi('h 1(' Y('l'z('k('l'('ll, (Lal d(' ho(·d lIi('1
yaslg('maald is.
I lier II\()('I d(' helper, dil' dl' \)(,\\regillg('n yall den
h()('d dool' llIiddd y,Hl hel zij(lPn draadj(' J)('st 1I11r1 ,
ze('1' opleH('lHL zijn. Ilij laai dt'll ho('d dallS('ll, totdal
hij denkl, dal el' g('yaa1' is dal hel zijd('n dl'aadj(' dool'
d(' lladel'(~ll(I(~ 1)(,1'SOl1('1I opgeIll('1'kl \yonlt. :\1('1 l'en
hanl(~n ruk hre('kl hij alsdan d(,11 dmad ('JI tl'(~kt IWJll
1.01 zich, acht.('l' 1ll'1 looneelsclwl'lll ; daarna maakt hij
zich s1illek('ns uil de yoden.
\)(. nicu\ysgierigl'Il 11lOP;('1l nad('J'('JI (']1 n<lu\Ykl'lIl'ig.

rondkij l{(~n.
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« .:\Iaar dr' lu)('d dansl ni('1 111('('1' ! ... »
« \V,,('f gij dan niel, dal dl' gl'eslen schrik he))'heIl yan d(' ont heilig'('J's ('11 dat zij Y('l'dwi,iJl('n
yoor den yermet<'ie, dil' h('1 \yag('11 dil I" ft , zr' yan
,nahij h' komen zien ~
\)(' inbeplding' SI)(·(·lt hier "oorz('kl'r d(~ hoof'dml ('n
indi(·u de goochelaar het gO('d aanlegt mil door
'plechtigl' gebal'('Jl ('n redeyo(·!'ingen zijn lo('!toOI"(I(·!'s
1(' oH'duigen, dan is dr' hegoocheling yohllaakl ('Jl
lIi('mand zal dUI'Y(ln denk(,l1, dal daal" lwdrog km
seh lIilpn.
\)('/A' hi,i",d \";\1"(' nug grooler, indiel1 meu da,lrhij,
TOOI' ('eIlig'(' oOg'('nblikkel1, dr' lichl('ll lIildo()/"d('. Zulkk
\yar(' uwer dal1 yoldo('nde om de atlll\\'('zig('ll te d()('Jl
hlli,,('rell en dl' oIlgelooyigen Ipn \'oll<· Ie OY(·l"luig(·Il.

Zeldzame binding.
Sla een nag(.J in eeu ('(mden slok, doch
niet zeel' diep. Draai alsdan ('pn koord
rond den ktok, bonm den nag(·l, krllis
heide einden yan hel koord on'!· den
nagd, en draai ze dan beneden den nagel,
llOglllaals rond den slok. Hpt koord
schijnl uu s\('yig aan den stok g('»onden
Ie zijn, doch yaH ('I' ('y('n\\'('1 af, zoodl"a
men den nagf'l llittl'f·ld.
~I('n bepru('H' ('('us de zaak ('u mell zal
bellwrlwIl, dat zulks een ,,'a 1'(' Y('lTasslngYPl'oorza:'lkt.

E:\"
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De doorschijnende briefomslag.
« Ziehiür stürke omslagen, uil ondoorschijnelHl
papier vel'vilardigd, en kaarljes in bristolpapier V,Ill
hel zelfde formaat. Schrijft, met inkt, eenige "voorden op een dezer kwdcn en schrijft den zelfden lekst
langs ([p and(~n~ zijdp dN kaart. Steek deze nu in een
omslag, dien gij zult toeplakken. Om hem "vel Ie
vcrz('kerpn, zult gij el' viel' stempels in lak op slaan,
zooals lllen doet VOOI' zeel' belangrijke hridwisseling(~n.

Dat iedcrnen nu den olllslag onderzoeke pn zegge of
het niet volsl rekt onmugelijk is het geschrift op de
kaart Ie lezen. ~\angnzi{'n (}p blik V,lll den \oovpuaar
overal doordringl, zal ik op ('eu and('l'e kaart
sch,'ijven hetgeen zich op de ingcslolene bevindt eH
ik zal u d,m den geslotell olllslag teruggun·n. »
~a dil all(·s g(~zegd te hebben, begeeft zich de
goochelaar tot bij een kl('ine tafel, "n'rpl een oogslag
op den brief en sC]ll'ijft, zonder aarzelen, op een
tweede kaart hetgeen op de ('erste staal.
\Vanneer <lp olllsbg, steeds wel toegeplakt, den
loesdlOuwprs 1('rl1gp;('g('v(~n wOI'dl, is hij ondool'schijnbaar ('v(~n als voorheen.
De uitleg van dezen gooc!wl!oer zal ons leeren, dal
('r dienen voorzol'gen genomen I{' ,,\TOI'd(~n 0111 1('
lwldten dal r)Jl(·('rlijl{(· lied('Il kennis nenH'n van ten
minste <lp hnilt'nzijdf' V;111 OIlze brieven, hetgeen,
zooals lllell zal zien, gemakk(']ijk kan gedaan "vord('n
zonder den olllslag Ie schpnd(·n.

~(i

(i(
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D(· toovenaal' howlt Op ltd taf(·ltj(·, acht(~1' ('el1
boek, e('n doos of ('.('Jl dergelijk VO()I'W('IV, ('en klei 11
scholeHj(' v(,l'hol'gt' n, waal' IWIlZin(' in is met e('n
\\'einig \\';111('11; ({>l'\vijl hij Jlwi de I'('cht(,(' hand na:II'
hd pol lood gol'('('p, dat op hel lIÎ1eind(' '-;lIl ]1('1 laff'ltj('

JaH, heeft hij haaslig, me1 dl' link('1' hand dj' in
h('nziJH' ged',lopl(' waHen, 0\'('(' d('n olllslag g'('si reken. Daardoor is dez(' doorschijnend g(,\Yol'd(~n
Pil ]wdl den goochelaal' loegp]a1ell gt'lIIaklu']ijk
~I('n inhol1d elT,lll Ie J(·zeJl. Daal' benzilH' bijna ()og'('nhlikke]ijk op(ll'()ogt, lIed1 1\('1 papÏt'l' pn dj' omslag'

1<::'1
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ruimschoots lijd geno('g om hel ('erslü lIilzicht tPl'lIg
lP krijgen 1(,l'\yijl de goochelaar den illholHl y,lIl d(~
briefkaarl op ('('n "y('(·(It~ m'('rschrijft ('n daarna zijn
g<'WÜOIl aanspl'aakj(' lot 11('1 yolk richt.
B('nzine is insgelijks wel geschikt om alll'I')('i
[(-ekl'ningell PH a:lJ'(ll'ijksl\:lll1digt' kaarlc'Jl af I(~
Ie(~k(,lwn zondpr daartoe doorûchthaar papil'I' If~
Uloplen hezig(·n. Zoo h('kolllt IllPll meI benzine 1'echlstrl'pks (,('11 juistp afl('('kl'ning yan gelijk \yelk model
('11 op gdijk ,,(·Ik papier geleekend. ~I(,Jl w('ze I'Yt'Ilwpl YOOI'zichlig Hipl tI' dichl hij {'('Il kachel of hij ('I'n
lichl lp \Y('1'keJl; hl'l1Zinp is iUIlll('rs Z(,(,I' Onlylalllhaar.

De magnetische hand .
kondigl het gl'zdsdwp aan, dat men zIJn
hand dool' middel yan \\Tijying magnetisch zal
lIlaken. Daarna strijkt en wrijft nleU llwt de 1'('('h\.I~1'
hand op dl' linker; men legt ('pn
llll'S op
dl' tafel, I'n }wprodl
h('1 Hwt dl' hand aan 11' t 1'ekke1l,
(lo('h 1wl IlIkt nid, omdal, zegt
1Ilf'11, dl' Il:lnd nog ni(" gf'no('gza;11ll gewn'Yl'll is . .\Ipn wrijft
opnieuw; daarna Iwpl'Odl rIJen
Jloglllaals en zit· lid IllI'S kle('ft
aan de hand. (Zie de a(h.).
Ziehier hol' men daarlo(' ti· ,yede gaal: Iwl \YI'ij"('n
<lil'lIl enkel om d('n schijn aan Ie lH'lIH'll de hand Ie
.\11'11
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lllaglletiseermlo "fel de r('chler handhondt men den
pols der linker vast, en mei. den \\'ijs\'iJ1g(~r del'
rechler hand drukl m('n 11('1 lemmer van h('1 Illl'S
tegen d(' palm der linke!', en alzoo heft nH'n hd !lles
op. - In s\('c!t' v<In ('('n lIlI'S kan men d,wl'lo(' ook ('.1'11
ander Vool',,'('rp êl<lIl\Vf'IH]el1.

Goochel toer met het kaartspel.
\Vaar een gezelschap voor hel V('I'l1\êwk vergad('rd
is, kan Illen lichl ('en kaal'lspel vinden ('n is het
gelllakkelijk alldel'('n mei ('enige ecnvOlHlige goocheltf)('I'('n lP yprIusl igen. \Vij ge\t'n
hip!, zulk ('en spe]

op.
\~()( lHSTELLI:\"(;.-

slelt Il
kaarl lel' hand

S)en

\'('I'zo('k

Laat de gekozcn kaurt stekl'n in het lll:ddcn yan
het spel, dat gij open houdt; HTwijd, r alsdan de
pal'jes van elkander. La:lt dan oJlnieuw de
h()v~nste ka:ll't van hd onderste pal'je, dat gij op
tafel gelegd hebt, ond('j'we/{cn: 11et blad 1S he t
zellde niet llleel', doch komt met uw a:llll'ui(ling
overeell.

l'etl

de
111<'1

of

ander kllllslj(' I(~
doen; ge Jl('('llIt
z(' aan, ondt'rlllsSC)Wll ('(~ns lO('('('ll-

dl' \Y<'lk hel OlHkrsle blad is.
Doorsdliel dan eens goed de kaarll'J1 ('U spreid ze
als een waaier open, z()rg drag('nde hef blad, dal g'ij
()nd(~l'aan hemerkt hebt, in Iwl III iddell en goed in !tet
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gezicht te steken; H!J maal op tOo zal lllPn dit blad
kipzen) als gij verzoekt ('I' ('en te denken,
Gij laai ('('hiel' nog nit'ls IllPrk(m) laat het spd goed
mengen en dan al de kaarten een YOOI' ('en hloot
leggen) verzekf'l'ende) dal gij het gekozpn blad zult
kennen aan dl'
manieren van dengen(') die de keus
deed ; ofwel gIJ
laai hem al de
kaad('n tellen en
zeggen, op welk
nurmnel' het gekozen hlad kwam)
en
dan noeml gij
Op het oogenbLk dat I\ij de pakjes gescheiden
hebt, hl'bt gij met de vin::'Tcn der linker hand hel) alsof gij
al
een hlad van het andere pakje medcgenoll1en,
en deze bedekte dus de gekozen l,aart.
cl it> nummers del'
bladen onthouden had!,
Zou het nu gebelH'en) dat lllen een ander blad kiest)
dan za] nwn u zeggen) dat gij gemist hebt) doch ge
houdl u goed en zegt: hel is mogelijk) doch ik
twijfel er sterk aan) mij dunk I, gij hebt vvel degelijk
hal'tentien bijY, gekozen) doch om het even! Leg uw
blad eens hier tusschen ! En ge opent de kaart, heel
goed harten tien met de vingers der linker hand vasthoudende; men legt el' bij v. de gekozen ruitenvrouw
(koekenvrouw) tussehen) en gij zegt: kijk nog eens
of ge u niet vergist hebt, en tot allel' verbazing)
neemt de toeschouwer werkelijk sehoppentien,
waar hij zoo even ruitenvrouw legde!
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::\\1 zijn dl' lachers aan u\y zijde!
VEHKLAHL\"(;. HIl(' is dit gegaan? \Vel, al (ll'al('IId(' hebt g'ij dl' 1·\\"('(' pakk('n g('scheiden, \\,,(,1 zorg
drageJlde, dat se!10Plwnlie!l op l'uil('Il\l'ou\\" lag. Zi(, onze afbf'l']dinW'I1.

Een gehoorzame stok.
~len

lIla a kl op dl' YOlg(,IHl(' \yijz(' ('('11 gel!oo!'zallwn
stok, dil' op /)I'Y('] langs ('('n koord afglijdlol' si il
blijf!.
[)(' slok \yordt op Iw('('
l('gello\,,(~l'gesl ('Id(' pbal sell
schuin dool'])uUl'd, op zulk('
wijze, dal d(' galeJl in ]\('1
lllidd('1l "'all den sluk I,'
Z,lllH'Il
kOI\\('11. De g,t1CIl
moet ('n \", lil h u i len ,'('t' hl
up dkand('l' paSSI'Il. \' u
ste('kllllt'll dool' d(' o]J('ning'
('(,Il dun glad lotl\Y, ,l;1Il
welks uil('indell IlH'lI ('('11
handya! yast lllaakt. Ilo\\(lt
llwn IlU hl'1 tOllw g'('sjlanw'n, dan hlijft d(' stok ollht'\\"('('glijk, Zoodr<l 11\('11 hl'!,
wal slapper laai hang('n, daalt d(' stok, sehijnh:lal'
op hel h(~Y('I, dat men zorg hl'('f! el' alsdan hij In
Y()egen.
Onz(' afheelding' YC'r!uont d(~n stuk lil gespannen
houding en ook d('szelfs doorsnede.
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Gehoorsbegoochelingen.
Evell ah.; het geûchl kan ook )u>1 gdlOor hedl'Og'ell
worden: hangt ll}en aan (>.(,ll koordj(' dl' pook van de
kadwl en sl('ekl lllen daarbij ('Ik d('1' uijeinden Y,lll
1\('1 kom'dj(> leg(>n e('n oo!', lerwijl Illen dl> pook I('g(>ll
(,PlI hard
\ï)Onyerp laai bols('n, d:lIl hoorl IHell
nid ('<,n tikk(>n zooals andp]'s, l\taal' (>('\1 g(>hOllS
als van ('(>n z('('r Z\Y<lr(' klok.
\Vdnu \yij g'<,Y(>n hi(>r e('\1 paal' 1)\'o(>n>\1, dit' zullel\
lH>\yijz('ll, dal ni('1 all('(>\1 (k lucht, maal' ook d(' y,lslt'
lichall\(>ll \Y01H[pl'Snl'l [1<>' g,('Juid \oOl'iplalllpl\, hl'lge('n ip([('1' I)(>pl'()(>\(>ll kan dool' zijn lIunY('l'k zoon>1'
v,m zich af 1(> lt>gg(>n, dal hij 1\(>1 likk(>n niP( 11\(>(>1'
kan hOOI'Cll; m>(>1ll1 hij dein een slok, hOlldl hij di(>J1
Illd hd ('('I\P Ilil(>ind(> aan zijn 00]' ('11 nwl lid al\<I(>('(>
op 11d Illlnn'l'k, d;\ll )\)01'1 hij \\('('1' hel 'ikk(>II.
In.(>(,\l ('treIl gedraaid (>11 niel Ie dik koordj(' lpg ik
('(>\1 (log; ,tls \lU i(>l1lilll<[ zich !lcd oog 0111 Itd hoofd
laai
I(>g'g'(>n
('11
daal'bij dl' lwnd(,ll
op dl> O()\'(>]) houdl,
bind ik aan hel
,lIldel'!' uit('ind(>t'(>ll
rond stuk ltoull'lI 1('1k(>l1s ik dil sluk in ('('llS ronddraai, zal hel dezen die )1('1 koordj(' UIlI hel hoofd
heeft, schijnen ('en kanonschot in de Y(>d·(' 1(> hoort>n
lossen. Draai ik langzaam doch (mafg('bJ'oken voorl,
dan zal hij denken ('en go('d (md(>rholld(>\1 pelt'lonYlIllr h) hool'en knellen'Jl.
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BLADZ.

Een levend borstbeeld
De beul
De dansende erwt
Een wonderbaar zakdoekje
\Vonderbare losmaking.
.Gezich tshegooche Iin g
Een vrou\\"-spinnekop
Zonderling schrift .
Kosteloos vergrootglas
De betooverde hoed
Zeldzame binding .
De doorschijnende hriefomslag
De magnetische hand
Goocheltoer met het kaartspel
Een gehoorzame stok
'Gehoorsbegoochelingen .
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