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VOOR E

Waak op, o* volk. en maak u sterk :
De vloed gaat hoog, zwart is het

zwerk
En donderwolken drijven

Rond onzen mest — het blind geweld
Heeft onzen buurman reeds geveld,.
Als alles naar de louwen snelt,

Kan ons schip veilig blij /c n l

Waak op, o volk, begrijp den tijd l
Slechts als gij sterk en schrander

zijn
Kunt ge uwen grond behouden.

Wat baat het, c.i een voorgeslacht
Het offer van zijn bloed ons bracht,
Zoo ge uw traditiën verkracht,

En de oude moed verflauwde ?

Werdt gij uw vrijheid zóó gewoon,
Dat ge onverschillig en met hoon

Nog luistert naar de leuzen
Van Hollands grootsche gouden

eeuw? *
Beantwoordt gij met grap en geeuw
De stem uit 't graf, het brandge-

schreeuw,
Alarm der oude Oeuzen ? .

_PÜ- JTJTV* l Mfig ^Uji. yyjj M oude Jt&Sk
Gegroeid in klèipoel en moeras,

Dat zich heeft vrij gestreden.
Wij sloegen onze dijken vast •
En keeren 't water, als het wast —
Maar als een vreemde uw dijk

betast,
Werpt gij hem naar beneden ?

Nooit onzen eigen aard verbloemd !
Als men u poldergasten noemt,

Draag dan dien naam met eere !
't Is beter naam dan hazepoot,
Of kikker in een boerenstool !
Bal dan uw vuisten en sla dood

Al wie 't met ons probeeren!

Maar wij zijn beter toch dan dat!
Ons land is een gewijde schat,

Een paradijs van weelde.
Waar vindt men schooner bloesem-

tuin,
Dan achter Hollands blonde duin,
Waar weiden, die zulk een fortuin

Aan vette kudden teelden ?

Hebt ge uwe hongerden niet lief,
Gebouwd in zorg en ongerief,

Bemint ge uw paarse heiden ?
Is onze Rijn u nog iets waard,
En Indië, juweel der aard' ?
Zoudt ge om die schatten, lang

bewaard
Niet tot den dood toe strijden ?

En zijn wij slechts een koopmans-
ras,

Sta pal, mijn volk, 't gaat om uw —
kas!

Wie vecht niet voor zijn duiten?
Maar, öod zij dank, niet allemaal
Zijn wij zoo nuchter ! In de schaal
Ligt menig kostbaar ideaal,

Laat ons 't gelid dan sluiten l

Zie uwer steden schoonheid aan!
Is Vlaand'rens doodsnlk geen ver-

maan ?
Wilt gij zijn noodlot deelen?

Zal 't wijd-vermaarde Amsterdam

Vergaan in plund'ring, moord 'en
vlam?

Ais Leuvens lot ons overkwam,
Wie zou die wondf heelen?

,

Gedenk uw kunsten, i heiligst goed,
De sprake van 's lanr.s edelst bloed,

Uw vrijheid van gedachten!
Gedenk uw schorre,- vr!> taal
->— Dat 's Hemel'. zegen op haar

daal'! -
Heb eerbied voor u-zelf en staal

Uw allerlaatste kracht* n!

In heel Europa'r, volk'r^nrij
Streelt geen btachavin^ ons voorbij,

Wij kunnen aan de spits staan,
Als in het uur van 's lands gevaar
Wij klaar staan met één forsch

gebaar,
En door een eindelooze schaar

Hier bliksemflits op flits gaan !
•*

Wij -<::len vrijheid boven macht,
Wij w7.cn vrede, maar door kracht,

Te water en te lande.
Daarom : • de zwaarden aangegord!
Of Leeuw klimt in ons wapenbord,
Maar, als 'bij aangegrepen wo.rdt,

Heeft iiij dan al zijn tanden ?
BALTHAZAR VERHAGEN.

Wij zaten met ons achten bij een
theetafel. Het gesprek stokte.

Iemand opperde iets. Het gesprek
stokte op nieuw.

In menig ander huis zou ik dit
een benauwend gevoel hebben ge-
vonden. Maar hier verstond de
vrouw des huizes te goed de kunst
der gezelligheid, dan dat ik mij
angstig maakte. Zij zou wel binnen
enkele seconden raad schaffen.

En zij deed het.
Even te voren had iemand iets

gezegd over het voorrecht van rijk
te zijn. Dien draad raapte zij be-
hendig op en hechtte er de vraag
aan vast:

„Wel, wat zou ieder van u doen
als hij heel rijk was ?"

Allen glimlachten en bij enkelen
groeide dit aan tot een hartelijken
lach.

„Dat hangt van de maat van den
rijkdom af", zei er één.

„Nu ja, zoo rijk dat hij het geld
maar voor het grijpen had."

„Dan deed ik al mijn zaken aan
kant en ging op mijn rug liggen."

„Zoo, dan is het maar goed dat
je niet rijk bent en dat het Heilige
Moeten je tot werken dwingt.
Leegloopers zijn er genoeg l"

„Ik zeg niet dat ik* een leegloo-
per zou worden."

„En je zegt toch zelf, dat je al
je zaken aan kant zoudt willen
doen ?"

„Ja, omdat telkens het vermoeden
in mij opdoemt, dat de tegenwoor
dige manier van zaken drijven ver-
keerd is. Dus zou ik graag eens
een paar maanden volkomen on-
bevangen daarover willen naden-
ken, zonder gestoord te worden
door de bijgedachte of ik bij het
resultaat van mijn denken vóór- of
nadeel zou hebben."

„En al naardat dit resultaat uit-

WÉL zou je dan, na verloop van
paar maanden, opnieuw een

zaak opzetten of gaan rentenieren" P
i nog wat anders doen: een

^K de duizend dingen, dte een
mensch beginnen kan. Dat zou ik

rustig willen overleggen, als
^Hrst eens uit den rosmolen van
de dagelijksche sleur verlost was .."

. . i k zou waarachtig wel dadelijk
weten wat ik met geld deed als ik
het had," zei een ander. „Ik zou
er niet zoo lang over boeven te
denken "

„Misschien kocht hij een vlieg-
machine," plaagde zijn buurman.

Hij knikte en deed er het zwij-
gen toe. Wij wisten dat hij trou-
wen in het hoofd had met een
onbemiddeld meisje.

Maat het steentje van de con-
versatie was aan 't rollen geraakt.
Naarmate ieder op zijn beurt door

astvrouw werd toegewenkt,
diende hij wel iets te antwoorden.

Er waren er die schertsten en
den kring amuseerden door bun
onzin.

En er waren er ook, die de zaak
ernstig opvatten, en eerlijk biecht-
ten wat zij meenden te zullen
doen als het veelbegeerde r uil raid-

nbeperkt tot hun beschikking

warme .gedachténwisseling tusschen
iemand die dan een oud kasteel en
een ander die een verlaten buiten-
plaats zou wenschen te aanvaarden.

Die van het kasteel zou dit zoo
zuiver mogelijk in stijl laten restau-
reeren en historisch meubelen, maar
toch naar al de eischen van den
modernen tijd: centraal verwarming
en electrisch licht, enz.

„En dan daarin op je rug gaan
liggen, zooals je daar straks wensch
te?"

„Neen, dat zou ik op den duur
een te ongemakkelijke houding
vinden. Maar toch wel een paar
luie stoelen hier en daar neerzet-
ten, vooral in de bibliotheek, en
me daar een goed deel van den
dag opsluiten, met een stapel boe-
ken om me heen."

„Zoo'n egoïst!"
„Egoïstisch hoeft men daarom

niet te zijn. Vooreerst zou ik mijn
vrouwtje veel pleizier doen als ik
haar zin voor luxe den vrijen loop
kon laten. En dan kan je je vrin-
den ontvangen: jelui zoudt eens
zien, hoe comfortable het bij mij
zou wezen. Verder geef je een
boel menschan werk, als je er goed
van leeft. En ten slotte zou ik altijd
graag een armen drommel helpen,
als ik rijk was, daar ken jelui mij,
dunkt me, genoeg voor!"

„Zeker!" zei die van de buiten-
plaats. „Maar mij dunkt, dat wij in
onzen tijd wel aan wat anders te
denken hebben dan aan vergoding
van historische toestanden. Het
verleden is heel interessant, maar
de toekomst interesseert mij toch
nog meer. Dat ik graag een afge
legen buitenplaats zou aankoopen,
zou zijn om daar mijn z n voor
het landleven te koesteren en te
helpen in eere brengen, wat onze
tijd zoo hoog noodig beeft met het

oog op gezondheid en sociale ver-
houdingen. Zelfs al was ik nog zoo
rijk, zou ik er betrekkelijk sober
leven, maar altijd met een staf van
stadsgasten, die daar buitenlucht en
ruimte konden genieten, mits ze
hielpen den tuin schoon houden."

„Het voorrecht van rijk te zijn"
wierp een derde er tusschen „is
dat men zich dan de weelde van
een eigen smaak kan veroorloven,
desnoods in alle richtingen een
bres schieten in het modeverband !"

„Zich niet naar de mede klee-
den ?"

„Kleeding, nu ja, dat is een ta-
melijk bijkomstig onderdeel yan de
zaak. Ik bedoel mode in alle op-
zichten : stoffelijk en geestelijk."

„Meen je dan dat speciaal de
rijke lui de mode maken ?"

„Voor de helft. Ieder kunstenaar,
ieder industrieel, ieder geleerde
kan men zeggen, werpt in zijn vak
gedurig nieuwe modes op. Maar
de rijken geven er hun sanctie aan,
door ze te betalen; en dan volgt
verder de beele maatschappij na,
als de schapen de belhamels. Van
dien publieken smaakdwang zou ik
wenschen mij vrij te maken,"

„Ik zie nog niet in, dat men rijk
behoeft ie zijn om een zelfstaodi-
rfeo smaak .te-Jrei:

„Misschien niet om hem te heb-
ben, maar wel om hem te volgen.
Vooreerst zijn dingen die in de
mode zijn, of liever die er pas in
geweest, en dus in groote quahti-
teit voorbanden zijn, voor u en
mij goedkooper verkrijgbaar dan
voorwerpen die wij expres voor
ons moeten laten maken. En ten
andere kan alleen wie eenigszins
onafhankelijk is, zich aan de repu-
tatie van excentriciteit wagen, die
men zoo licht krijgt als men niet
met de massa van zijn standgenoo-
ten meegaat."

Het was intusschen.later gewor-
den dan wij dachten.

Wij lachten ten siotte allen over
onze rijksdomsdroomen en namen
ons voor, ieder met het beetje dat
hij had, zooveel doenlijk eigen
smaak en neiging te volgen.

De hoop is der menschheid beste
vriendin — zoo wij slechts onze
wenschen niet u (strekken boven
bet onbereikbare.

CHINBBSCHE F.TIKETTE.
Indien een Chinees een kamer

binnenkomt, waarin zich een aantal
personen bevinden, zoo is het hem
niet veroorloofd om voor slechts
een persoon eene buiging te ma-
ken, doch moet hij eene diepe
buiging, eerst naar rechts en dac
naar links, maken.

Mocht echter een bijzonder in-
tiem vriend van hem aanwezig
zijn, zoo kunnen beiden elkaar tot
op een paar schreden afstand na-
deren, en met gesloten armen en
het maken van eene buiging be-
groeten. Indien men zijn meerdere
aanziet, mag meii hem niet strak
in het gelaat zienydoch moet men
de oogen op zijn hals gevestigd
houden en hem slechts van tijd
tot tijd in de oogen zien.



Aan de linkerhand is de eere-
plaats, die aan een gast wordt af-
gestaan, terwijl de gastheer rechts
plaats neemt; men mag zich echter
in geen geval nederzetten vóór
eerstgenoemde heeft plaats geno-
men, en indien de gast mocht op-
staan of hiertoe slechts de geringste
beweging maakt, zoo moet de gast-
heer zijn voorbeeld volgen. Even
eens is het zeer onbeleefd om te
gaan zitten, Indien iemand van ge-
lijken stand als de gastheer staat.

Evenals de Franschen vinden ook
de Chineezen het onbeleefd, om
op een vraag slechts „ja" of „neen"
te zeggen; waarom zij de vraag
meestal omkeeren in eene bevesti-
ging, als antwoord zooveel moge-
lijk -de woorden van den vrager
gebruikende. Evenwel beschouwt
men het niet als onbeleefd om
inlichtingen omtrent de persoonlijke
aangelegenheden van een vreemde-
ling in te winnen, en zijn derge-
lijke navragen over het algemeen
als een teeken van beleefdheid te
beschouwen:

Hoe oud zijt ge ? Zijt ge ge-
huwd? Hoeveel geld verdient gij
jaarlijks? Waar gaat ge heen?Wat
gaat ge uitvoeren ? Hoeveel hebt
ge daarvoor betaald ? — zijn alle
maal vragen, die men herhaaldelijk
hoort doen. Men beschouwt het
echter als een zondigen tegen de
etikette, indien men iemand, dien
men op de straat tegen komt en
die ons geld schuldig is, dezen
hierom vraagt. De beleefdste ma-
nier waarop men het laatste doen
kan, is door hem geld ter leen te
vragen. Sterk de keel schrapen en
links en rechts om zich heen spu-
wen wordt, zelfs in de voornaam-
ste gezelschappen, niet als onbe-
leefd beschouwd; doch daarentegen
vindt men het tegen de etikette
strijdende, indien men den bril
ophoudt, wanneer men zich In te-
genwoordigheid van zijn gasten of
meerderen bevindt; hoe kortzichtig
iemand ook is, aan dezen regel der
etikette dient hij zich te houden.
Hel is te begrijpen hoe menigeen
hierdoor in erge ongelegenheden
komen kan.

Wat bet hoofddeksel bij de Chi-
neezen betreft, zoo heeft men boe-
den die binnen huis of kamer op-
gehouden moeten worden; terwijl

Feuilleton.

Intijds gered.
Naar het Engelsch.

(S L O T).

„Neen maar, Martin, je bent
veel grooter gek dan ik dacht!"
zei de vreemde man. „Denk je,
dat ik er nu van zal afzien, nu
ik zóó hard heb gewerkt en
het doel bijna bereikt is? Doe
wat ik je zeg: bind hem ter-
stond Tast, of ik schiet! Ja, je
kunt met mij geen gekheid ma-
ken !"

Met ongelooflijke kracht hield
bij zijn gevangene een oogen-
blik alleen met zijne rechter-
hand vast en met zijne pinker
richtte hij eene re vol ver op hem,
waarvan de loop glinsterde in
het schijnsel van het vuur. Er
ging "Will eene rilling door de
leden. Hij begreep, dat de man,
als het moest, de bedreiging
zou volvoeren.

andere soorten in geen geval uio-
en gedragen worden. De gewone

muts met roodeii, zwarten of, in
dien de persoon in den touw is,
blauwen knoop, mag steeds worden
opgehouden; eveneens het ambte
lijk hoofddeksel, het hoofddeksel
van den bediende eens Mandarijns,
Indien deze In uniform is. Men
beschouwt het als onbeleefd, indien
men voor zijn gast blootshoofds
verschijnt. Oeen Chlneesche be-
diende is het veroorloofd om met
een om den hals of het hoofd ge-
wonden staart voor zijn beer te
verschijnen; dit is ook geldig voor
de Chineezen die voor den rechter
komen : de staart moet steeds vrij
langs den rug hangen.

Lange vingernagels zijn een ke-
ken van eerwaardigheid, zij geven
te kennen dat de persoon zijn
brood niet met gewonen handenar-
beid behoeft te verdienen. De na-
gels zijn somtijds twee duim en
nog langer; doch meestal slechts
aan één of twee vingers. Daar men
in China bij bet groeten elkaar de
hand niet drukt, zoo heeft dit laat-
ste voor hen ook onaangename ge-
volgen. Bij het groeten vouwt de
Chinees beide handen te zamen en
beweegt die onderscheidene malen,
een duim of wat van zijn borst
verwijderd op en neder. Indien hij
erg beleefd wil zijn, zoo heft bij
zijne handen tot op de hoogte van
zijn voorhoofd naar boven en maakt
daarbij een diepe buiging.

De dames volgen deze wijze
van groeten echter niet geheel en
al, doch nemen met de rechterband
de mouwen harer kleeding bijeen
en maken dan dezelfde beweging
als de mannen. Indien men iemand
iets aanreikt, doet men zulks met
beide handen; zelfs bij het aange-
ven van tbeekopjes neemt men
dezen regel der; etikette in acht.
dien men* ook vtflgt, indfeti BW
iets van iem'and ontvangt. Bij de
maaltijden eten de mannen en
fatsoenlijke vrouwen niet te zamen,
zelfs echtelieden eten afzonderlijk.

0e kinderen moeten wachten
tot de volwassenen gezeten zijn.
Ieder heeft zijn rijstkommetje vóór
zich en neemt met zijn eetstokjes
(soempit) vleesch, groenten en
dergelijke uit den gemeenscbappe-
lijken schotel, die midden op de

»Doe wat hij je zegt," mom-
pelde hij htasti' en toen Dave
zuchtend over nem heenboog,
om te gehoorzamen, fluisterde
hij : ïLaat de machine langzaam
loopen, Dave ! Zoo langzaam als
het kan!"

Het was eene ingeving —
niet meer of minder, en Will
wist, toen zij hem, aan handen
en voeten gebonden, in den
kolenwagen- sjorden, dat Dave
hem had begrepen. Hij was
volstrekt niet bang. Na vijf mi-
nuten wrijven tegen den scher-
pen kant van een brok steen-
kool kon het touw gemakkelijk
worden doorgesneden. Dat ge-
lukte. Hij maakte zich weldra
geheel los, klom over den ach-
wand van den kolenwagen en
hing een oogenblik aan zijne
handen. Hij zocht met zijne
voeten steun op de buffers,
draaide zich om, greep een
stang van den voorsten waggon
vast en wist op de loopplank te
komen.

Hij gaf een lichten kreet van
blijdschap. Nu was hij gered !
Het was nu gemakkelijk bet
portier van de eerst* coupé

tafel staat; doch brengt het gebruik
mede, dat men de spijzen van dien
kan' van deu schotel neemt waarbij
men het dichtst gezeten ia. Bij
diners mag de gastheer niri van
tafel opstaan, vóór al de gasten
klaar met eten zijn.

Bij bezoeken wordt iemand on-
middellijk thee voorgezet, toch is
bet niet netjes om die te nuttigen
vóór men aanstalten maakt om te
vertrekken.

Vaste rnenschelijke banden wor-
den hechter in 't ongeluk. Wanneer
men met iemand ieis in gemeen-
schap gedragen heeft, en elkander
daarbij heeft leeren waardeeren,
geeft dat ware vriendschap, die
alles verduren en een schat zijn
kan.

TEGEN HET AFWAAIEN VAN
HOEDEN.

Hoe practisch, ten koste van
alle sierlijkheid, de mannen ook
gaandeweg hunne kleeding zijn
gaan inrichten, onpractisch zijn ze
gebleven ten aaniien van hun
hoofddeksel. Stcrmbander. en ela-
stieken laat men aan soldaten, ma-
trozen en koetsiers over, en het
gevolg is, dat hoeden bij onver-
wachte windvlagen een zeer wan-
kel punt in het toilet vormen. Een
man, die zijn afge waaiden hoed
naholt, daalt onwillekeurig eenige
trappen van zijn eigen standpunt,
en toch getroost men zich dat nog
liever dan het hoofddeksel op zicht-
bare wijze vast te zetten. Al bood
men hem de mooiste hoedenpsnnen
aan, met een Madonna-kopje als
handvat, dan zou bij nog liever de
kans wagen, zijn luchtig hoedje
onder de tram of in de gracht te
zien geraken.

Gelukkig behoeft bij niet langer
voor dat'alternatief gesteicr ie mTf
ven, — een smal, rond luchtbandje
in den binnenrand van den hoed
zal genoeg klemmen om alle vrees
voor afwaaien te verbannen. Aan
de hoedenmakers om dat spoedig
toe te passen.

Men kan nooit spreken over zijn
moed, wanneer men nooit in gevaar
geweest is.

open te maken. Hij stapte bin-
nen en ging de treingang door,
— aag bij den grond sluipend,
om niet gezien te worden.
Kwam hij intijds? Dat was de
eenige vraag, die hem vervulde.
Ja ! — Toen hij aan de »bespro-
ken" coupé kwam en naar bin-
nen keek, zaten daar tot zijne
groote vreugd de twee bankbe-
dienden kaart te spelen en te
rooken.

iSchrik niet, Heeren!" zei
hij, terwijl hij bedaard naar
binnen ging en hunne kreten
van verrassing stuitte door waar-
schuwend den vinger op den
mond te leggen. >Het is zaak
kalm te zijn en moedig,"
sprak hij fluisterend, maar met
nadruk. »Ik ben stoker op de-
zen trein. Vraagt maar geen
uitleg, vraagt niet hoe ik hier
Kom. Later, als § ij wilt. Er be-
staat een complot om u te be
rooven. Een bende dieven kreeg
de lucht van uw reis en zij
zijn op den trein. Een is op de
locomotief en de anderen zijn
hier dicht bij. Zij hebben afge-
sproken, dat de trein zal stil-
houden op een bepaalde plaats

HASCHISCH.
In Griekenland wordt door velen

gebruik, wellicht misbruik gemaakt
van hasrhisch, eene zelfstandigheid,
die uit de. Indische hennep wordt
getrokken. De gezondhelds-com-
raissic te Athene heeft daartegen
bare waarschuwende stem laten
hooren.

In warme landen, waar de be-
dwelmende eigenschappen van de
Indische hennep en van de daaruit
in verschillende vormen bereide
naschisch sedert lang bekend zijn,
tieeft de waarneming afdoend be
wezen, hoe verderfelijk het gebruik
daarvan op den mensch wordt. Het
gebruik van haschisch stoort de
spijsvertering en den bloedsomloop,
verstompt de zintuigen, bemoeilijkt
de beweging en stoort de hersen-
werking.

De uitreiking is echter bij ver»
schillende personen niet gelijk. De
belemmering van den bloedsom-
loop kan flauwten teweegbrengen
en 'uit de gestoorde hersenen kan
waanzin ontstaan.

Eigenaardig zijn de storingen
van het zenuwgestel, die bet ge-
bruik van haschisch doet ontstaan.
De droombeelden, welke door
haschisch bedwelmde personen zien,
en de neigingen, die zij dan te
kennen geven, zijn in den regel
eeue afspiegeling van hun gewonen
gedachtengang en van hun zedelijk
karakter, of van de denkbeelden en
hartstochten, die hen vervulden op
den dag toen zij bedwelmd wer-
den, ot op bet oogenblik, waarin
de kenteekenen der vergiftiging
zich duidelijk begonnen te openba-
ren. Alle schrijvers zijn het er over
eens, dat een voortgezet gebruik
van dit genotmiddel hei lichaam
verzwakt en doet kwijnen, den
geest verdooft en aanleg geeft tot
zwwrraoedjghejd, onnoozdheid en
waanzin. Die aan den hascaisch
verslaafd zijn hebben eenstarenden
blik, zonder uitdrukking, en ziener
uit als idioten.

De gezondheidscommissie raadt
derhalve de Regeering met aandrang
aan, de teelt en den invoer van
Indische hennep streng te verbie-
den.

Volgens een verslag, over deze
cultuur uitgebracht door het stede-
lijk opperhoofd van Orchomenus,

bij Settle Junction, en in de
verwarring zullen zij zich uit
de voeten maken met een rij-
tuig, dat op hen staat te wach-
ten. Hoe ik dit alles weet, doet
er niet toe. Het is waar, van
woord tot woord. Gelooft gij
me niet'? Och, Heeren, ik heb
mijn leven gewaagd om hier te
komen en het u te zeggen . . .
Laat ik dat niet voor niemendal
hebben gedaan!"

Zij zagen, dat het hem ernst
was. Met bleeke gezichten keken
xij elkander aan en angstig
naar den corridor.

»Wat moeten wij dcen?" zei
de een, met bevende stem. »De
andere passagiers te hulp roe-
pen ? Ons tegen de dieven ver-
dedigen, als zij komen'?"

»Neen, Heeren, doet dat niet.
Laat mij het u zeggen," sprak
Will Bishop. »lk heb alles goed
overlegd. Luistert! Neemt uw
geld uit uw tasschen, wikkelt
het in een jas en legt
het in het bagagenet. Vult de
tasschen opnieuw met wat ge
hebt en als zij komen, speelt
gij uw rol. Zij zullen natuur-
lijk dreigen en bulderen: »geld



is de verbouw van deze plant ge-
makkelijk en zeer voordeelig, zoo-
dat de cultuur voorspoed gebracht
beeft ie dit en alle andere distric-
ten, waar de grond er goed voor
is. Het verbod zou dus wel tegen-
stand ontmoeten.

Het goud wordt gekend door
den toetssteen, 't üemoed van den
mensch door het goud.

Er is zeker geen volkslied, om-
trent welks oorsprong meer verschil
van gevoelen bestaat dan het Eng.
Volkslied: God save the King (the
Queen). Het heeft om beurten
dienst gedaan in Hannover, Bruns-
wijk, Saksen, Pruisen, Zweden,
Zwitserland, ja zelfs in Rusland. En
toch is het bijna onmogelijk er
den waren auteur van aan te wij-
zen.

Eerst werd het auteursrecht toe-
gekend aan den grooten musicus
Lully en zou het door hem zijn
vervaardigd, als eene herinnering
aan de Markiezin De Créqüi; ver-
volgens zou de aria onder Lodewijk
XIV in de mode zijn gekomen en
op muziek zijn gezet onder den
titel van: Grand Dieu sauve Ie
Roi. Volgens eene andere meening
zou het lied voortgesproten zijn
uit een oud Schotsch lied, en naar
eene andere lezing zou het getrok
ken zijn uit een zeer oud muziek-
boek voor de bespeling van de
harp.

Ten slotte nog deze meening:
het bewuste lied zou van Franscheu
oorsprong zijn en in Engeland zijn
gekomen door tusschenkomst van
den vermaarden musicus Haide!,
die het in Frankrijk zelf door Lully
had hooren zingen.
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De kunst om te twijfelen is het
beste geheim om te leeren.

ZELFMOORD BIJ SCHOR-
PIOENEN.

Natuurkundigen hebben onder
elkander met meer of minder
warmte het punt betwist of schor-
pioenen onder zekere omstandighe-
den zichzelven om het leven bren-
gen, door zich met hun eigen an-

of je leven i" Maar gij hebt
niets te vreezen. Gij laat hen
begaan en dan ongehinderd
uitrukken. Zij zullen volstrekt
niet vermoeden, dat zij beet
genomen worden ! . . . Doet ge
het, Meeren ? Goddank ! Maar
nu moet ik nog één woordje
zeggen, voordat ik er van door
ga. Ik heb iets voor u gedaan.
Wilt gij nu ook iets voor mij
doen V Laat het gebeurde van
dezen avond een geheim blij ven
tusschen ons drieën. Ik zal u
zeggen waarom ik dat vraag.
Als het uitkomt, zal iemand er
door in moeilijkheden komen
en die iemand is de vader van
het meisje, met wie ik ga trou-
wen. Het zou haar hart breken!
Nu, Heeren, ik weet, dat gij
edelmoedig zult zijn. Ik ga
weg. Wij zijn nog 30 mijlen
van Settle Junction en zij zul-
len eerst op het laatste oogen-
blik komen. Goec succes!"

Will Bishop, die zag hoe zij
in koortsachtige haast hunne
toebereidselen gingen maken,
sloop weer den corridor in en
naar het „toilet"-kamertje aan
het uiteinde, waar hij zich op-

gel te steken, - - eeu voorbeeld van
zelfmoord, dat in bet dierenrijk
alleen «ou staan. Proeven, om over
dit punt tot klaarheid te komen,
zijn dikwijls genoeg in het werk
gesteld en bestaan daarin, dat men
een schorpioen in een kring van
vuur brengt, door gloeiende stukjes
houtskool om hem heen te leggen.
Men ziet dan aliijd, dat het dier
vrij spoedig zijn staart in de lucht
been en weer beweegt, zijn angel
boven zijn kop met wanhopige
bewegingen vooruit steekt en ten
slotte dood in elkander zakt. Daar
nu hel dier den voor hemhelschen
vuurgloed niet heeft kunnen ont-
snappen, heeft het den schijn, alsof
het zich zijn eigen doodelijk venijn
heeft ingeënt.

Later onderzoek heeft echter doen
blijken, dat de schorpioen onge-
voelig is voor zijn eigen venijn;
hierdoor vervalt de hypothese van
de neiging tot zelfmoord, die bij
deze belangwekkende dieren bestaan
zou, en nu geven weder andere
navorschers eene nog eenvoudiger
verklaring van het sterven van den
schorpioen onder de bedoelde om
standigheden. Het schijnt, dat schor-
pioenen eigenlijk zeer gevoelig zijn
voor wat m te en dat men die die-
ren snel en met weinig moeite kan
dooden, door ben bloot te stellen
aan eene,matige hitte, die 50° C.
niet overtreft. Wanneer men met
behulp eener glaslens geconcen-
treerde zonnewarmte op den rug
van een schorpioen Iaat werken,
dan ziet men hem terstond beproe-
ven de oorzaak der pijn, die hij
voelt, met zijn staart te verwijderen.
Men heeft deze bewegingen van
afweer voor pogingen tot zelfmoord
aangezien, doch in werkelijkheid
stierven deze dieren slechts door
de hitte, waaraan zij werden bloot-
gesteld bij de boven aangehaalde
proefnemingen om hen 200 lang
kwellen, totdat zij zich schenen
van kant te maken.

VISCH ALS VOEDSEL.
Dat visch in vele gevallen als

voedsel verkieslijk is boven vleescb,
wordt in het tijdschrift Food and
Feeding door Sir Henry Thompson
aldus betoogd:

„Voor iemand, die een zittend

sloot. Nog een half uur! Het
leek hem eene eeuwigheid !

Eens meende hij voetstappen
in de gang te hooren. Bij
drukte zich tegen de deur om
te luisteren. Hij haalde zijn
horloge uit, ging op de teenen
staan en keek door het kleine
raampje om te zien op welke
hoogte de trein zich bevond.
Nu nog maar tien minuten!

Wat gebeurde er in die coupé,
een paar voet van hem af, en
op de locomotief, waar hij be-
hoorde te zijn ? Hij durfde er
haast niet aan denken ! Groote
druppels zweet stonden hem op
het voorhoofd en soms mom-
pelde hij iets als een gebed:
»Hemel, wees genadig ter wille
van mijn Bessie!"

Maar toen de rems knarsten
en de trein stil ging staan, was
zijne zenuwachtigheid opeens
voorbij ! Hij was weer de kalme,
flinke, praktisch handelende man,
blij dat het beslissend oogenblik
was gekomen en bereid om elk
gevaar het hoofd te bieden.
Nog voordat de trein stilstond,
ging hij een zijportier uit en
snelde naar de locomotief. Juist

leven leidt, wat ziju beroep ook
moge zijn, wiens werkzaamheden
hem slechts in geringe mate die
oefening der spierkracht vergun-
nen, welke in alle omstandigheden
zoo noodig voor de gezondheid is;
voor de meeste vrouwen, die door
den aard harer leefwijze weinig
beweging nemen of kunnen nemen,
zijn de voedingstoffen, die in visch
aanwezig zijn, bijzonder geschikt
om grootendeels in de behoeften
van het lichaam te voorzien.

Wegens de matige hoeveelheid
vleeschvormende stof in visch, en
in een vorm, die weinig werking
fan de spijsverteringsorganen vor-
dert (want de meeste menschen
eten zeker naar evenredigheid min-
der visch dan vleesch), en de ge-
makkelijkheid, waarmede viscb zich
met andere sloffen kan vereenigen

vet, meelprijzen en groenten,
zoowel als vruchten — komt visch
een eerste plaats toe in bet dieet
van degenen, die meer of minder
een als boven aangewezen leven
leiden. Ik wil geenszins zeggen, dat
zij het gebruik van vleesch geheel
moet vervangen, hoewel zij dit
soms met voordeel kan doen, wat
alleen in elk individueel geval, na
eenige waarneming en ondervin-
ding, te bepalen is.

Want in alle gevallen moet men
in het oog houden, dat iemand, die
gewoon is twee- of driemaal daags
vleesch te eten, dit niet opeens
voor visch en meelspijzen of groen-
ten kan verwisselen, zonder er, om
er 't minst van te zeggen, eenig
ongemak van te gevoelen. Alle ra-
dicale veranderingen in het dieet,
boe ook in de jutste richting, moe
ten van lieverlede geschieden. Als
de maag lang dierlijk voedsel ge-
woon is geweest, wordt zij er slechts
langzamerhand voor berekend om
aan ongewone stoffen den noodi-

steun voor net lichaam te ont
leenen."

Het punt in qu&estie.
Een predikant, cie huisbezoek

deed, kwam in eene woning, waar
hij hoorde twister, en vroeg bij
het binnentreden, als naar gewoonte,
wie het hoofd van het gezin was.

„Ga even zitten, dominee", zei
de man: „we zijn juist bezig dit
punt uit te maken."

toen hij daar kwam, zag hij
een gedaante uan den anderen
kant verdwijnen en iets verderop
snelden nog twee andere ge-
daanten weg. — Hij lachte even.

Dave Martin leunde op het
handvatsel van de rem. Hij
scheen versuft, buiten staat iets
te denken of te doen. Hij kwam
weer tot bezinning, toen hij zich
plotseling hoorde toeroepen :

„Dave, laat de machine loo-
pen! Verlies geen seconde!
Gauw, kerel!"

»Will! Ik dacht dat je dood
waart!"

Hij zag hem aan met eene
uitdrukking van verbazing en
onuitsprekelijke blijdschap en
het volgende oogenblik had hij
het ijzeren paard wetA;r op gang
gebracht.

i Will, wat . . . wat is er ge-
beurd daar ginder"/ Toch geen
moord V Zeg het mij gauw!'

» Moord, wel neen!" zei Wil]
Bishop, barsch. „Niets wat heel
erg is!"

Toen hij te Leeds langs den
trein ging, zag hij twee hoof-
den uit het portierraampje van

KABELJAUW KWEEKEKIJ
In de baaien van het eiland New

roundland en op de banken worden
tegenwoordig nagenoeg tiict meet
kabeljauwen gevangen dan vijf t ig
laren geleden, niettegenstaande er
bijna tweemaal zooveel visschen
zijn en het vischwant zooveel ver
jeterd is.

Deze verarming der banken heef t
men toegeschreven aan het feit,
dat er van de honderden millioenen
eieren, welke de vrouwelijke kabel-
auw in de zee legt, slechts een

uiterst gering aantal worden be
vrucht, en men heeft zelfs gemeend
ie kunnen aannemen, dat er op
een millloen gelegde eieren nau-
welijks een enkele kabeljauw tot
volkomen ontwikkeling komt.

Deze gevolgtrekking (s despoor-
slag geweest tot de oprichting van
een laboratorium voor kunstmatige
uitbroeding op het eiland Deldo
[Drie eenheids baai), volgens de
aanwijzingen van een Noorweegsch
geleerde, den Heer Neilson.

Men hoopt er in deze inrichting
in te slagen, ieder jaar 250 a 300
millioen eieren te doen uitbroeden.
De eerste proef werd genomen In
[iet jaar 1890; in dat jaar gelukte
het 17 millioen kabeljauwen te doen
uitkomen, die om zoo te zeggen
in de baai werden uitgezaaid. Het
volgende seizoen leverde 40 mil-
lloen exemplaren op, en in 1892 be-
reikte de productie het cijfer van
165 millioen.

Daar de kabeljauw eerst in vier
jaar volwassen is, zal men eerst in
tiet aanstaande jaar een bepaald
oordeel kunoen vellen over de
waarde dezer nieuwe industrie,
doch thans beweren de visschers
reeds, dat zij eene onnoemelijke
menigte jonge kabeljauwen hebben
opgemerkt in plaatsen, waar men
anders geen enkelen zag.

Er ie dus prijsverlaging te wach-
ten van de kabeljauw en welli ht,
in zijn gevolg, van de stokvisch,
leng, labberdaan en zoutevisch.

Overpeinzing van een
zesjarige.

„Als ik groot geworden ben, —
wat zal ik mij dan in die eerste
dagen vreemd gevoelen!"

eene coupé Ie klasse kijken.
»Is alles in orde, Heeren ?"

vroeg hij.
»Zoo goed als het maar kan,"

antwoordde de een. Hoor eens
hier, ik weet niet hoe ge heet,
maar ge zij t een braaf man,
wie ge ook moogt zijn." Hij
nam een dasspeld uit zijne das
en vervolgde: »Bewaar dit als
een herinnering aan dezen nacht
en het ga je goed, jou en je
meisje!"

Dave en Will spraken geen
woord meer over de zaak, voor-
dat zij de locomotief in de loods
in orde hadden gebracht voor
de terugreis. Toen moest Dave
alles hooren.

»Will," zei hij, en hij drukte
den jonkman de hand, »Will je
bent een brave kerel en je hebt
in ij vannacht gered van erger
dan den dood! Toen ik je daar
op te machine zag komen, zag
ik opeens in, welk een dwaas-
heid ik beging! Ik was gek,
stapelgek!"

»Ja," zei Will leukweg: »dat
hebben Bess en ik ook al .ge-
zegd."



VERKEERDE MKCNINUEN
OVER HET VLEESCH

ALS VOEDING,
Vele mcnscben verkeereo in den

waan, dat vleeach de allerhoogste
voedingswaarde heeft onder de le-
vensmiddelen. Maar de geschiedenis
der Oostersche volken, die sinds
duizenden jaren van plantaardig
voedsel leven, leert, dat die levens-
wijze hen niet verzwakt heeft, dat
zij op ieder gebied met de Wes-
tersche volken kunnen wedijveren
en dat de laatstgenoemde zich zeer
moeten inspannen, willen zij door
de eerstgenoemde niet overvleugeld
worden. De scheikunde leert, dat
vleesch minder voedingswaarde
heeft dan menige vrucht. Het eiwit-
gehalte van vleesch wisselt af tus-
schen 10 en 22 percent en bevat in
zijn beste quallteiten 72 tot 82 per-
cent water bij een geringe hoeveel-
heid vet en een klein gehalte aan
voedlngszouten. In maïs, erwten,
boonen, tarwe, vinden wij een
eiwitgehalte van 9 tot 25 percent,
waarbij, behalve geringe hoeveel-
heden vet, 50 tot 56 percent kool-
hydraten en betrekkelijk veel voe-
dingszouten komen. Amandelen en
noten bevatten echter, naast licht
verteerbaar vet en een hoog gehalte
van voedingszouten, 16 percent
eiwit.

BLOEMEN ALS SPIJZEN.
Bloemen zijn in de toekomst niet

meer alleen bestemd om de tafel
te sieren, maar ook om daarop een
rol te spelen als spijs. In Engeland
is chrysanthemum salade reeds zeer
populair; maar die in het oosten
zoo fraai geslyleerde plant is vol-
strekt niet de eenigste delicatesse,
die de keuken der toekomst ons
belooft. Zoo deelt een Londensch
blad bet menu mee van. een ont-
bijt, dat als buitengewoon welsma-
kend en goed verteerbaar wordt
geroemd. Het bestaat uit de vol-
gende schotels: viooltjessoep, chry
santhemum salade, geperste erwten-
bloesem en bloemen van prinses
senboonen met sleutelbloemensaus,
ijs met viooltjesblaren, leeuwen-
bekkoffie. Daarbij wordt wijn op-
gediend uit vlierbloemen bereid.
Een dame, die in Londen als keu-
kenspecialiteit geldt, schcijft: Heer-
lijk Is de chrysanthemum salade.
Om die te bereiden maakt men
mayonnaisesaus in een schotel aan
en snijdt daarin de bladen van de
chrysanthemums. Daardoor krijgt
men een heerlijk gerecht, dat ook
door een fraaie kleurenmengeling
het oog streelt. In smaak gelijkt
het op andijviesla. Zeer aan te be-
velen is ook een salade uit tuinkers
en bladeren van wilde andijvie
(latuw), die met bloesems gegar-
neerd wordt opgediend. De bloe-
sems van leeuwenbekjes in koffie
getrokken, zijn bovendien nog een
uitstekend middel tegen pijnen in
het onderlijf. Viooltjessoep bereidt
men door bloembladeren van viool-
tjes in water te weeken en door
een vruchtenpers heen te laten
gaan. Voor den smaak voegt men
er eenig vruchten aan toe. Een
meer Bolleden schotel in het menu
verkrijgt men door een mengsel
van blpemen die in olie en citroen -
sap zijn ingelegd, als koekdeeg te
kneden. Bloemen moeten niet ge
kookt gegeten worden, daar door
het hitteproces een ongunstige
chemische verandering van bet
plantensap Intreedt.

EEN APEN-TEMPEL
Te Benares, een stad in Voor

Indiê, aan de Oanges, bevindt zich
een tempel met apen.

Wat de aanleiding was om de

apen voor heilig te verklaren, is
niet op te sporen. Maar er bestaat
nu eenmaal daar eene apenvereering,
en wee dengene, die een heiligen
aap kwaad doet: hij zou verloren
zijn en bet offer worden van den
fanatieken priester.

De apen dan hebben te Benares
een eigen tempel, waarin zij bij
honderden verzorgd worden door
oppassers, die tot den priesterstand
behooren. Over dag dartelen die
heilige apen in den hof en de ver-
trekken van den tempel rond; alles
is hun toegestaan, en niemand
heeft het recht een heiligen aap te
hinderen in hetgeen hij doen wil.
Wanneer een bezoeker van den
heiligen tempel aan een der apen
mishaagt en het dier daarvan tast
bare blijken geeft, is het zeer on-
geraden om zich te verweren, want
dat zou als eene godsdienstschen-
nis door de priesters worden opge-
vat, en men zou door al degenen,
die de stad bewonen, als een hei
ligschenner worden behandeld.

Benares geldt als de hoofdzetel
der Brabmaleer en der orthodoxie.
Meer dan dui/end Hindoe-tempels
en moskeeën bevinden zich in die
uitgebreide stad, die alle aan Siwa
zijn gewijd; daarin bevinden zich
tal van afgodsbeelden, die door de
bevolking en de talrijke bedevaart-
gangers vereerd worden.

Maar het middenpunt der ver-
eering vormt de apentempel, aan
den god Dürga gewijd, en deze
vereering wordt daar door eene tal-
rijke priesterkaste gevoed en on
derhouden.

VRUCHTBAAR MAKEN VAN
DEN BODEM.

Om te kunnen gedijen moeten
de planten gevoed worden en se-
dert lang houder^ de geleetdenjfJQb
met het vraagstuk van de be
(ing bezig.

De planten, als levende wezens,
schijnen stoffen, die radeelig zijn
voor haar onderaardsch leven, te
weigeren, terwijl in den bodem
millioenen kleine wezens bezig zijn
als vijanden van de plant op te
treden. Omdat zij geen krachtige
middelen aan de hand hebben, be-
strijden de landbouwers al te wel
nig die geheime vijanden.

In een der laatste vergaderingen
van de Fransche nationale vereeni-
ging voor den landbouw zijn de
onderzoekingen van zekeren heer
Miège, een natuurkundige, bespro-
ken, die aan dat onderwerp twee
jaren studie wijdde.

Als de heer Miège in proefpotten
witten mosterd kweekte en er een
formolverbinding bijvoegde, groeide
de plant 76 pet. Voegde hij er
zwavelkoolstof bij, dan vermeerder-
de de plant met 85 pet. van haar
gewicht en met 111 pet. als bij er
totuène, een product van den tolu-
boom, aan toevoegde. Zaaisels van
gerst geven soortgelijke resultaten.
De heer Miège strekte zijn onder-
zoekingen ook uit tot het open
veld en slaagde er in buitengewoon
overvloedige oogsten te verwerven.
Een en ander doet de hoop koes-
teren dat er weldra practische raid
delen zullen gevonden worden om
de vruchtbaarheid van den bodem
aanzienlijk te vernoegen.

„Wat", zei de dominé, „w-il jij
beweren, dat er niets is, waarvoor
je dankbaar kunt zi jn? Let eens op,
wat er in je omgeving gebeurt -
kijk bijvoorbeeld eens naar je buur-
man Jansen, die gister nog zijn
vrouw aan influenza heeft verloren."

Dlrksen : „Maar daar hoef Ik toch
niet dankbaar voor te zijn, ik ben
toch Jansen niet?"

ELK DIER ZIJN EIGEN
DOKTER. 0

Dieren bevrijden zich van pata
rieten door middel van stoi, mod-
der en klei.

Daarom wentelen varkens zich in
het stof en nemen vogels een stof-
bad op den weg. Dieren, die aan
koorts lijden, houden hun dieet,
zoeken donkere en luchtige plaat
sen, drinken water en soms dom-
pelen zij zich er in.

Als een hond zijn eetlust heeft
verloren, eet hij dat soort van gras,
dat als hondsgras bekend Is en als
een braak- of purgeermiddel werkt.
Katten eten gras, en als schapenen
koeien ziek zijn, zoeken zij zekere
kruiden uit. Dieren, die aan chro-
nisch rheumatisme lijden, blijven
zooveel mogelijk in de zon. Die-
ren, die aan wondkoorts lijden,
behandelen zichzelven door zich
met koud water nat te houden.
Wanneer een dier een gewonden
poot heeft, die aan een spier of
een been hangt, voltooit het de
amputatie met zijne tanden.

Dat zijn de algemeene regels;
bijzondere gevallen zijn nog merk
waardiger.

Men weet van een chimpansee,
die eene wonde met bladeren en
gras verbond. Latreille sneed den
voelhoorn van eene mier af, en
dadelijk kwamen er andere miereu
en bedekten de wonde met een
doorschijnend slijmerig vocht uit
hare bekken. Een hond, die door
eene adder op den neus was ge-
stoken, doopte verscheidene dagen
zijn kop herhaaldelijk in stroomend
water en hij genas. Een terriër be-
zeerde zijn rechteroog. Hij bleef
onder eene toonbank liggen en ver-
meed licht en warmte, hoewel hij
gewoonlijk, zooals de meeste ter
riers, dicbt bij het vuur lag. Hij
nam eern: atgemeeue ocfaanJcHng
aan — rust en onthouding van
voedsel. De plaatselijke behandeling
was het bovengedeelte van zijn
poot te likken, dat hij op het be-
zeerde oog hield. In zes dagen was
bij genezen.

BRUTAAL.
Een landlooper zwierf over de

bezittingen van een adellijk land
heer en kwam daarbij den eigenaar
zelf tegen.

De baron vroeg den man of bij
niet wist, dat hij op zijn land liep.

— Uw land, wel ik heb zelf
geen land, was 't antwoord, en ik
ben dus wel gedwongen altijd op
't land van een ander te loopen.
Van wie heeft u het gekregen ?

- O, hernam de baron, ik kreeg
bet van mijn voorvaderen.

— En van wie kregen die 't
weer? vroeg de landlooper verder.

— Ze hebben ervoor gevochten.
- Uitstekend, hernam de kerel,

vooruit dan maar, ik wil er ook
voor vechten!

In orde.
„Je adverteert in de krant: „El

ken avond Militair Concert", zei
een ontevreden bezoeker van zeker
café, „en in plaats daarvan heb je
niets anders dan die broddelaar,
die daar aan de piano zit."

„Permitteer me u te zeggen,
mijnbeer," antwoordde de café
houder, „dat die man twaalf jaar
militair is geweest."

Galgenhumor.
Een dief, die, na zijn vonnis

naar de gevangenis wordt gevoerd,
tot den gevangenbewaarder, die
hem in de cel brengt:

„Zeg eens, als iemand naar me
vraagt, ik ben niet thuis, hoor!"

A.: „Heb je gehoord, wat onzen
armen vriend Smit overkomen is ?'

B.: „Neen, wat dan ?"
A. ; „Wel, drie dagen geleden

zat hij nog gezond en vrpolijk met
ons te dineeren, en nu is hij ge-
trouwd."

Voor Huis en Keuken.

K e r s e n o m e l e t t e .
Een bord vol kersen worden ge-

wasschen, van steel en pit ontdaan
en met een haif pond suiker en
wat fijne kaneel goed dooreen ge
schud.

Men neemt 4 eierdooiers, goed
geklopt, roert er zachtjes aan een
lepel bloem doorheen, voegt er
een weinig zout bij en verdunt het
meLgsel met warme melk; dan
wordt er het tot schuim geklopt
eiwit doorgeroerd. In een kleine
koekepan bakt men er omeletten
van. Als ze van boven bijna droog
zijn, worden de kersen er opgelegd
en de koek dicht gevouwen. Zoo
moet ze nog even bakken en wor-
den ze opgediend met een weinig
suiker en kaneel bestrooid.

K e r s e n j a m .
Op twee pond kersen, zonder

steenen en stelen gewogen, neemt
men één pond witte suiker, die
eerst moet worden geklaard. Men
kookt alles te zamen met een paar
pijpen kaneel en eenige kruidnage-
len, en als het dik is, doet men de
jam in goed gezwavelde potjes of
inmaakflescbjes, en sluit ze zorg-
vuldig.

Op een pond frambozen, neemt
men ander half pond geklaarde
suiker, en kookt ze .daalaee tot,
een dik moes. Afgekoeld, wordt de
gelei in gezwavelde potjes geschept
en goed afgesloten.

B e h a n d e l i n g v a n g e s t i k t e
d e k e n s .

Ze worden ter dege uitgeklopt,
en nagekeken of alle naden nog
goed vastzitten, zoodat de vulling
niet kan verschuiven. Men laat ze
gedurende een nacht in lauw zeep-
sop weeken en zet tegelijk 3 pond
houtzeep, in een grooten doek ge-
knoopt, in 15 liter water. Den vol-
genden morgen drukt men dien
doek met de zeep nog eens goed
door het water en neemt hem er
uit. Het aldus gevormde zeepsop
wordt voor de helft met lauw water
verdund, waarna de dekens eerst
hierin goed worden gewasschen en
vervolgens nog eens In een tweede,
schoon zeepsop. In het lauwe spoel-
water doet men een halve liter
azijn, omdat de kleur dan mooier
blijft. Het water wordt er zooveel
mogelijk uitgedrukt (niet gewron-
gen) en de deken op een stevige
lijn te drogen gehangen. Het vocht
dat naar de randen zakt, wordt er
herhaaldelijk uitgedrukt. Zoodra
de deken begint te drogen, moet
men hem flink met den matten-
klopper behandelen, omdat de vul-
ling dan losser blijft. Als het dro-
gen buiten geschiedt, hangt men er
een groot laken overheen, om het
verschieten te voorkomen.

E e n g e k l e u r d e w o l l e n
d e k e n

kan best gewasschen worden. Flink
uitkloppen, dan een nacht in lauw
water zetten, en den volgenden
dag in lauw zeepwater goed was-
schen. Ruim uitspoelen In water
met wat azijn. Voorzichtig wringen
en uitgespreid laten drogen.


