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DE EEUWTWIST.

Onlangs zag men meermalen in de couran-
ten medegedeeld, dat Paus Leo XIII vau plan
was met Nieuwjaar eene soort van plechtig-
heid, een jubeldag, te vieren bij gelegenheid
van het begin eener nieuwe eeuw. Er waren
er, die zich ver wonderden, dat de Paus of de
Kerk niet beter ingelicht was: immers, het
eerste jaar der twintigste eeuw is het jaar
1901, terwijl het jaar 1900 als het sluitjaar
der negentiende eeuw moet beschouwd worden.

Inderdaad, er is reden zich daarover te ver-
wonderen, omdat de Katholieke Kerk anders
zoo geleerd is in alles, wat de geschiedenisen
de inrichting van den kalender betreft. Een
Gregorius heeft ons zelfs eene verbeterde
jaartelling bezorgd en de kloosterlingen en
hooge geestelijken hebbenzichsedert menschen-
geheugenis verdiept in astronomie en tijd-
rekenkunde.

Ik ben dus aan het onderzoeken gegaan,
of de Paus een vasten grond had om het
jaar 1900 te houden voor het eerste jaar der
nieuwe eeuw, en heb redenen gevonden om
dat te mogen betwijfelen.

Maar de Paus heeft zich aan de overleve-
ring gehouden, om eene kerkelijke plechtig-
heid te geven bij gelegenheid van het jaar,
dat volgens zoo goed als alle geleerden be-
schouwd wordt als het sluitingsjaar dezer
eeuw. In de Katholieke Kerk is de traditie
nu eenmaal eene macht, die onaangetastmoet
blijven; dus, Leo XIII volgt het voorbeeld
zijner voorgangers. In 1800 heeft het feest
ter verwelkoming eener nieuwe eeuw óók
plaats gehad. Ik voor mij geloof, dat het
nieuwe cijfer in het jaartal altijd sterk ge-
sproken heeft tot het begrip en de verbeel-
ding van het volk, dat zonder redeneering
en onbetwist meende, dat het nieuwe cijfer,
ditmaal de wijziging van een Bin een 9,
duidelijk wees op eene nieuwe eeuw. De Kerk
heeft zich steeds gaarne geschikt in zulke
volksopvattingen. Men weet, dat b. v. de
viering onzer Christelijke feesten gesteld is
op data, die niets met de chronologie der
geschiedenis van Jezus hebben uit te staan.
Om den „Heidenen", die aan hunne vaste
seizoen- of godenfeesten halsstarrig gehecht
waren, den nieuwen godsdienst aannemelijk
te maken, wisten de eerste predikers en
priesters het zóó te plooien, dat het volk voor
elk heidensch feest een christelijk equivalent
terug ontving.

Het lijdt geen twijfel, of demeeste menschen,
die niet zoo nauwkeurig doordenken, zullen
ook thans weder meenen, dat met 1 Januari
1900 de nieuwe eeuw begint. Waarschijnlijk
zal men menigeen spoedig _;ien schrijven:
„In deze twintigste eeuw" enz.

Nu, over die qnaestie is elke eeuw gerede-
twist, soms zóó, dat de lappan, figuurlijk ge-
sproken, er bij hingen. Ook geestelijke ofbe
studeerde menschen waren het daarover
soms oneens.

Ik herinner mij daar, dat b. v. Heinrich
Heine, die toen nog verkeerdelijk meende op

den eersten Januari 1800 geboren te zijn, zich
schertsend noemde „de eerste mau van zijn
eeuw". Er waren er, die hem zijne dwaling
onder het oog brachten.

Maar, o ! wat hebben onze landgenooten in
1799 en 1800 elkaar in 't haar gezeten! Er
verschenen toen tal van brochures en de
couranten bevatten voortdurend berichten en
nijdige advertentiën van tegenstanders.

Voor zoover ik dien twist heb kunnen
nagaan, was zekere Jan Cantzlaar, een Rot-
terdamsch koopman en dilettant in tijdreken-
kunde en audere geleerde liefhebberijen, of
liefhebbende geleerdheid, de man, die het
eerste blokje op het reeds in de couranten
smeulende vuurtje legde. Hij gaf bij Nicolaas
Cornel in 1799 een geschriftje uit, getiteld:
„Voorstelling, dat het jaar 1800 (en niet het
jaar 1801) het begin der negentiende eeuw is
of moet zijn. Met de meeste bewijzen, die
daarvoor kunnen worden bijgebracht". Do
man had kort geleden eene andere brochure
het licht doen zien over „De Vrieskoude vaa
den laatsten winter der Achttiende Eeuw", en
toen hadden sommigen hem met zekere ironi-
sche verwondering gevraagd, of hij dan zoo
zeker wist, dat de winter van 1800 geen harde
winter zou zijn. Dit scheen de geleerdekoop-
man, een echte figuur uit de vorige eeuw,
niet te hebben kunnen verkroppen, nl. volgens
zijne tegenstanders, en daarom ging hij alles
overhoop halen om zijne eerste bewering te
kunnen volhouden en met geleerden om- en
bijhaal te staven.

Zijn punt van uitgang was reeds valsch.
Hij beweerde nl., dat het jaar, waarin Christus
geboren werd, het jaarnul geschreven zou zijn !
Bij het merken vau sommige koopmansgoe-
deren heerschte óók liet gebruikvan eene eerste
serie artikelen met nïil te teekeueu; 's man,-.
weerglas begon ook met graad nul. Eerst bij
het begin van het tweede jaar na Christus'
geboorte kan men zeggen, dat er één jaar
verloopen was na dat feit; — dat tweede jaar
heette éen. Bij het einde van 99 was er dus
eene eeuw verloopen en het jaar 100 merkte
eene nieuwe eeuw. Verder trachtte Cantzlaar
uit de astronomische tafels van de geleerden
La Lande en Steenstra op wetenschappelijke
gronden te bewijzen, dat de eeuw uit was,
wanneer men 1800 begon te schrijven.

Te meer bevreemdde het denRotterdammer
koopman, dat La Lande toch als zijn gevoelen
te kennen gaf, dat eerst primo Januari 1801
de nieuwe eeuw begon. Hoe daar een mouw
aan te passen ? .

Hij meende, „dat er geen zaak in de wereld
is, welke schier niet even zooveel voor als
tegen zich had". Hij „wilde echter in zijn ge-
schrift alleen de voornaamste redenen en de
bewijzen, die voor zijne stelling zijn, opgeven
en voorstellen". Daar Cantzlaar echter als
motto voor zijne brochure geschreven had:
„De Onkunde is de moeder velerDwalingen",
wekte dit de ergernis op van de degelijke
geleerden, die het volstrekt niet met Jan
Cantzlaar eens waren en hem onbehoorlijk
verwaand en eigenwijs vonden. In couranten
en tijdschriften werd hij dra aangevallen. Er

verscheen o. a. een helder betoogje in de
„Nieuwe Algemeene Konst- en Letterbode"
van 27 December 1799. Uitvoeriger was eene
brochure door P. P. R. P., een hoogleeraar,
naar ik vermeld vind, die als tegenmotto aan
de keerzijde van den titel schreef: „Men kan,
hoe kundig men ook wezen moge, dwalen
door vergissing. Nu, zich te vergissen is
menschelijl.; maar, als men overtuigd wordt
niet te willen belijden, dat men zich vergist
heeft, zou onvergeeflijke hoojdigheid zijn". Die
brochure is getiteld: „Korte wijsgeerige ver-
handeling over de gemeeue christelijke jaar-
telling, waarin bewezen wcrdt, dat de negen-
tiende eeuw dezer jaartelling eerst begint met
den 1 Januari 1801; door een liefhebber en
onderzoeker der waarheid. Te Rotterdam bij
Nicolaas Cornel, boekverkooper op de Meent,
1800". P. wilde beproeven „of hij een einde
kon maken aan dat verschil, dat vóór honderd
jaar plaats had omtrent de Eeuwtelling en
dat nu wederom verlevendigd is".

Ja, het is waar, in 1700 was er ook strijd
geweest, maar daar heb ik mij niet in ver-
diept. De belangstellende in het geharrewar
zal daaromtrent iets kunnen vinden in Rabus'
„Boekzaal der Geleerde Wereld", het gezag-
hebbend tijdschrift dier dagen, en in deMer-
curiussen van dat jaar.

P. treedt in genoemde brochure min
of meer als scheidsrechter op tusschen
Cantzlaar en dominee Van Eendre te Wape-
ningen, die in de „Nieuwe Vaderlandsche
Bibliotheek" van 1799 tegen den Rotterdam-
mer geconcludeerd had. De quintessence van
P.'s betoog is wel dit: „De sterrenkundigen
en tijdrekenaars verdeelen de geheele reeks
der afgeloopen wereldjaren in drieërlei jaren:
jaren vóór Christus' geboorte, het jaar van
Christus' geboorte en jaren na Christus' ge-
boorte. Elk bespeurt, dat hier een betrekkelijke
telling plaats heeft. Men maakt de vroegere
en latere jaren betrekkelijk tot het jaar van
Christus' geboorte en telt van daar af; of
achterwaarts, de jaren reeds verloopen sedert
het tijdstip van Christus' geboorte, en deze
noemt men jaren vóór Christus, of voorwaarts,
de jaren die het tijdstip dier geboorte volgden,
en deze noemt men jaren na Christus' ge-
boorte."

Zeker, het zou onzinnig zijn te mee-
nen, dat men in het jaar der geboorte
zelf het jaar nul schreef! Immers, onze tegen-
woordige jaartelling, de Gregoiiaansche, door
den Paus berekend en vastgesteld met behulp
v«n eenige geleerde sterrenkundigen en tijd-
rekenaars, werd eerst eeuwen na Christus
ingevoerd.

Men behoeft ook niet aan te nemen, dat die
berekening juist is. Er zijn er, die op goede
gronden beweren, dat Christus reeds enkele
jaren vroeger het eerste levenslicht had ge-
zien. Iv den Eeuw twist geldt echter niet de
vraag naar historische juistheid, maar wel eene
quaestie van instelling en gebruik. Of onze
jaarnoeming geschiedt volgens Dionysius' in-
stelling,, dan wel of wij dwalen met Beda,
doet weinig ter zake. De principieele quaestie
is, of, de juistheid van elk stelsel daargelaten,

alsook die van het historisch tijdstip van
Christus' geboorte, men moet aannemen, dat
het jaartal 1800 of 1900 het sluit- of het
aanvangsjaar eener eeuw is.

Afdoend in alle opzichten dunkt mij het
ingezonden stuk van den heer J. M. C. van
Utenhoven te Utrecht, die in deRotterdamse]ie
Courant van 11 Januari 1800 het volgende
plaatste: „Hier kan van geen bewijzen of niet
bewijzen de rede zijn; alleen behoort men hier
iets vast te stellen en, teneinde alle verwarring
in tijdrekeningen te vermijden, overeen te
komen, of men het bepaalde jaar een dan?iwZ
zal noemen, in gevolg waarvan de nieuwe
eeuw thans niet of al zoude begonnen zijn.
Het is dan ook aldus, dat de voornaamste
sterrenkundigen van Europa, in den zomer van
het jaar 1798te Gotha bijeengekomen, het begin
der nieuwe 6euw op den 1 Januari 1801
bepaald hebben. En inderdaad is het ook
meer met de gewone spreekmanier overeen-
komstig het eerste jaar eener eeuw of jaar-
telling met 1 dan met 0 te beteekenen, zijnde
zulks dan ook bij alle volken altijd in ge-
bruik geweest. Men behoort derhalve de
vraag over den aanvangstijd der negentiende
eeuw als beslist, doch niet als bewezen te
beschouwen".

Aan " die bijeenkomst van geleerden te
Gotha in 1798 ziet men duidelijk hoeveel
meer gewicht men toen aan de eeuwquaestie
hechtte dan thans. Ditmaal heeft men al
zeer weinig van een twist iv onze journalistiek
bemerkt. Een jaar of vijf geleden, misschien
iets langer, toen ik mij in den voorzomer te
Parijs bevond, dacht ik, dat het stellig weer
zou gaan spannen en de twist op nieuw
ontbranden. Het Parijsche „Petit Journal"
bevatte haast eiken dag gedureude eenige
weken beschouwingen en ingezonden stukken
over de quaestie; op welken datum de twin-
tigste eeuw een aanvang zou nemen. Het
was dikwijls eene zeer scherpzinnige ar-
gumentatie en de meest overtuigde raakte
wel eens aan het weifelen. Het einde heb
ik er niet van bijgewoond. Toen to Barbyzon
mijne artikelen over de „Salons" geschreven
waren, keerde ik naar Holland terug en
verloor ik het „Petit Journal" uit het oog.

Het straks vermelde stuk van Van Uten-
hoven schijnt bij den vorigen Eeuwtwist geen
kalmeerende olie op de golven der branding
te hebben verspreid. Jan Cantzlaar, niet
tevreden met zijne eerste brochure, gericht tot
zijne „dwalende tijdgenooten", zette een uit-
voerig tijdschrift op het getouw, waarvan
achtereenvolgens bij Nicolaas Cornel 12 afle-
veringen verschenen! De aanhef van den
uitvoerigen leutenitel luidde: „De Tijd- en
Eeuwouderzoeker voor het jaar 1800." Het
complete geschrift telt niet minder dan 98
bladzijden! Daar Cantzlaars stijl en betoog-
trant dor en slap zijn, als die aan zijn tijd
eigen, kan ik den lezer niet aanraden met
dat boekje kennis te maken.

O, wat zou hij er spoedig langs krijgen !
Jacob de Gelder, /yMathema_ici_sin denHage",
gelijk hij zich op den titel noemt, waar-
schijnlijk dezelfde, uit wiens schoolboeken

FEUILLETON
Ondejaarsavond aan het strand
door W. METS Tz.

oest spookte de
Noordenwind om
den vuurtoren, die
boven de breede
duinen was opge-
bonwd en zjjn hel-
der licht uitstraalde
oververrenafstand.

Thans was er
weinig van te zien,
omdat eene dichte
sneeuwbui milli-
oenen vlokkenwild
dwarrelend voor
zich uitjoeg en ook
deu vuurtoren als
in eene witte lijk-
wade hulde.

In een der wo-
ningen, aan den
voet van den toren,

iat Adam, een der oudste lichtwachters, met Dina

«ÜLo

vrouw, gezellig aan de theetafel.

„Ik ben toch maar blij," sprak de man, „dat ik
vannaoht geen dienst op den toren heb te doen. 't Is
daar boven niet alles met zulk een hondenweer; ik
vind het dus wel zoo aangenaam om op je gemak in

jo eigen huis den Oudejaarsavond door te brengen.
We komen al wat op jaren, moeder, en we hebben
rust en warmte noodig."

„De Oudejaarsavond is voor ons toch al niets ge-
zelliger dan andere avonden," mompelde de vrouw
en liet er op volgen : „Het had misschien auderß kun-
nen zjjn dan nu

;

wellicht hadden wjj beter gedaan
door uiet zoo streng te ziju."

„Zou de jongen nog leven?" vroeg hh' met ge-
dempte stem.

„Wie weet!" hernam Dina schouderophalend en
vervolgde : „Maar neen, dat kan niet."

„Kan dat niet?" vroeg de lichtwachter verwonderd.
„Eu waarom zou dat niet kunnen ?"

„Onze jongen zou ons reeds lang onze handelwijze
hebben vergeven en was zeker al lang weer tot ons
teruggekeerd; zoo erg hebben wjj het toch niet
gemaakt."

„Je hebt gelijk, vrouw! Onze Bram rust misschien
reeds lang in 't diepst van den oceaan. Als onze
jongen niet zoo halsstarrig zijn ziu had doorgedre-
ven, zou hh" nu stellig een eervolle betrekking in de
maatschappij bekleeden."

„En wjj zouden meer kans op een gelukkigen
Oudejaarsavond hebben dan nu," sprak zu' met een
diepen zucht.

De stormbui was voorbij; de wind loeide iets min-
der sterk en nog even kwam het zonnetje, dat bijna
de kimmen raakte, guitig door de ruiten van het
vertrek schijnen, als wilde het voor hetlaatst nog een
groet brengeu aande bewonersvan het aardige huisje.

Daar werd een luid geklop aan de deur der woning
vernomen.

Adam opende de deur.
Filip, een makker van hem, stond er voor.
Hij was zooeven naar omlaag gedaald en duidelijk

was het op zijn gelaat te lezen, dat hg iets heel
ernstigs had te vertellen.

„Je moogt wel dadelijk de reddingboot klaar ma-
ken, Adam," sprak de jongere lichtwachter tot zjjn
collega, d_B tevens bootsman was van de reddings-
middelen.

„Is er een schip gestrand 1" vroeg de oude licht-
wachter met onverstoorbare kalmte, als betrof het
de meest gewone zaak.

„Ja, zooeven met de hevige sneeuwbui is er een
aan lagerwal geraakt, 't Schijnt een Duitsche bark
te zjjn. De bezaansmast ligt al over boord en het
volk zit in het loefwant van den grooten mast."

„Hoever zit hh' ?" luidde de vraag van den bootsman.
„De bark ligt tegeu de tweede bank", was het ant-

woord;

„maar

als er wat gedaan moet worden, zal
het voor den donker moeten gebeuren

;

anders is de
heele boel voor de haaien."

„'t Is nu al eb en over een uur oftwee laag water.
Roep jij gauw de roeiors en zorg voorpaarden,"sprak
Adam

;

„dan willen wij zien wat wjj kunnen doen,
vóór 't heeleinaal donker wordt."

„Wees toch vooral voorzichtig en waag niet te
veel/* liet Dina op zeer ongerusten toon hooren.

Haar man snelde echter reeds heen, omdat hg be-
greep, dat er haastig gehandeld moest worden.

Toen hij aan den buitensten rand der duinen kwam,
vernam hij reeds het noodgeschrei der ongelukkige
schipbreutelingen.

Dien doordringenden hulpkreet had hij reeds zoo
vaak vernomen eu telkens was hij hem diep in het
gemoed gedrongen.

Alles vergat hjj daardoor en verstond alleen, dat
van hom en zjjne makkers redding werd gevraagd.

Wel honderd schepelingen had hjj, met behulp van
zone kloeke maats, in den loop der jaren uitde kaken
des doods gered.

In eenoogwenkhad hjj ook nu den toestandoverzien.
De branding stond woest bjj het schip en deed het

schudden en kraken, terwijl het hoogspattendewater
meermalen demanschap ivhare schuilplaatsbedreigde.

De tocht met de reddiugboot zou een zeer ge*



onze ouders of grootouders hunne wiskunde
leerden, gaf een werk uit van 118bladzijden,
getiteld: „Geschied- en wiskundige verhan-
deling over het verschil wegens het slotjaar
der XVIIIe eeuw, enz., in den Hage bij J. J.
Stuermans, 1800."

Het is hier de werkelijk geleerde, die zich
op het standpunt plaatst van de eenvoudigen,
„die door geen sophistische redeneeringen
vooringenomen zijn". Hij waarschuwt het
publiek „niet te worden misleid door de
sohoonschijnende drogredenen derzulken, die
zich door het schrijven van elementaire boe-
ken bij sommigen eenig aanzien verworven
hebben, maar van der jeugd af aan tot eene
gewoonte schijnen te hebben aangenomen,
eerst eene stelling te smeden, daarna op
dezelve verliefd te worden en eindelijk alles
bijeen te rapen, wat maar eenigszins dienen
kan om dit schepsel hunner verwarde her-
senen in de wereld eenig aanzien te bezorgen".
Een snuifje, door Jacob de Gelder den heer
Cantzlaar bedektelijk aangeboden! De geleerde
wiskunstenaar begint de quaestie der christe-
lijke jaartelling bij de bron, nl. bij Dionysius
den Kleinen, in de zesdeeeuw na Christus. Hij
verwijt den liefhebber Cantzlaar, dat hij niets
heeft begrepen van de geleerde boeken, door
hem ter verdediging van zijne valsche stelling
aangehaald. Uit de tafelen der astronomen
blijkt duidelijk, dat nóch zij nóch Dionysius
ooit het jaar van Christus' geboorte het jaar
nul genoemd hebben. En daarop komt alles
neer. Men moet De Gelder de eer geven van
te erkennen, dat hij over een nogal abstracte
quaestie eene zaakrijke, heldere brochure heeft
geschreven.

Of Jan Cantzlaar er óók mede ingenomen
was ? De man was woedend en nam zijn
toevlucht tot het plaatsen eener nijdige adver-
tentie in de „Binnenlaudsche Bataafsche Cou-
rant" (1 Mei 1800). Jacob de Gelder had zijn
gevoelen „verkeerd en valschelijk voorgedra-
gen", het publiek behoorde Cantzlaars „Tijd-
enEeuwonderzoeker" te lezen! Spoedig volgde
eene advertentie in hetzelfde blad, waarin De
Gelder Cantzlaar sommeert om die betichting
te bewijzen. En zoo vlogen de tijdrekenkun-
digen elkaar vau 5 Mei tot 14 Juni telkens
in 't haar bij advertenties in „Binnenlandsche
Bataafsche, Rotterdamsche, Nieuwe Neder-
landsche, Haagse" en misschien nog andere
mij niet bekende couranten.

De Gelder rekende zijn naam als „oprecht
en eerlijk" man aangetast; hij wilde geen
woordverdraaier door Cantzlaar genoemd
worden. „Ik heb in mijn geschrift gezegd en
bewezen, dat hij nimmer de constructie der
sterrenkundige tafelen verstaan heeft, dat hij
evenmin een goed criticus als een goed chro-
nologist is, dat zijne bewijzenniets beduidende
sophismen zijn; ■— ik had er moeten bijvoe-
gen, dat zijn schriftje een ellendig prul is.
Welnu, hij betoge het tegendeel, en dan zal
het van de wijze van zijn betoog afhangen,
of het Publiek hem voor een verstandig man
of een zotskap, voor een eerlijk man of voor
een lasteraar te houden hebbe." (Biunenl.
Bat. Courant 10 Mei 1800.)

Burger Cantzlaar antwoordde nietszeggend
in hetzelfde blad en betuigde zijn „verwon-
dering en medelijden over 's mans verbazende
drift".

De Gelder meende toen, dat de Rotter-
dammer ' „het eerst gekozen slagveld, na het
maken van eenige rodomontades, niet mocht
ontwijken. Zóo ging het in de geleerde wereld
niet! Koelbloedig en zonder de minste drift,
herhaal ik mijne gezegden en refereer mij bij
deze aan den inhoud mijner twee vorige
advertenties, en zal in lijdzaamheid niet zoo-
zeer het meesterstuk van de nadereadstructie
uwer stelliug, als wel bijzonderlijk uwe wel
geadstrueerde bewijzen voor uwe tegen mij
openlijk gedane beschuldiging afwachten."

En zóó ging het nog eenigen tijd door.
De Gelder zag zich als mathematicus in zijn
goeden naam, als deftig burger in zijne eer
gelast. Of ten slotte een proces het gevolg
van dien twist werd, geloof ik niet. Had men
toen reeds in de eeuw der Reclame geleefd,
dan zou menig kind van zijn tijd geoordeeld

hebben, dat het debiet van Cantzlaars en De
Gelders brochures door dien twist in de
bladen zeer merkbaar bevorderd was! Met l
Januari 1801 gaf Cantzlaar nogmaals een
vliegend blaadje uit: „Voor mijne vrienden
over het Begin der 19de Eeuw; in vragen
en antwoorden."

Hij was op zijn stuk blijven staan. Van De
Gelder heb ik in dien tijd niets kunnen
vinden. Zou de geleerde mathematicus zijn
patiënt als onverbeterlijk hebben opgegeven?
't Zou mij niets verwonderen.

Het zal wel niemand verbazen, dat deEeuw-
twist ook zijn weg vond naar .hetTooneel. Ik
vind vermeld, dat in deFransche dramaturgie
de quaestie werd voorgedragen. Vóór mij
ligt eene Duitsche vrucht des tijds, vertaald
in het Nederlandsch en uitgegeven te Am-
sterdam bij H. van Kesteren 1801. Zij is
getiteld: „De Nieuwe Eeuw, kluchtig blijspel
in één bedrijf door A. Kotzebue." Letterkun-
dige waarde heeft het niet, maar het stukje
is een document in de geschiedenis van den
Eeuwtwist. De oude en de jonge heer van
Smalbuik kibbelen er braaf over „het jaar
nul" en de liefde spreekt natuurlijk haar
woordje mede.

In onze eigen tooneelliteratuur heeft het
vorige eeuwfeest ook een spoor achtergelaten:
„Eeuwfeest bij den aanvang der 19de eeuw
door J.Kiuker, Amsterdam 1801." Uit de data
der beide tooneelstukjes blijkt reeds, dat men
in Nederland veelal de juiste opvatting was
toegedaan. Gaarne zou ik den lezer iets
omtrent den inhoud dier tooneelspelletjes
mededeelen, maar de ruimte stelt hare on-
verbiddelijke eischen. Waarschijulijk bestaat
er nog wel meer over den Eeuwtwist in de
verschillende landen van Europa, maar de
lezer kan het er voorloopig mee doen. „De
sop is de kool niet waard," zegt hij misschien
een vorigen eeuwtwister na. Les jours se
suivent et se ressemblent is de wijsbegeerte,
die men uit de geschiedenis van den Eeuw-
twist kan putten. La Lande deelde op de
samenkomst te Gotha in 1798 ook mede, dat
over vroegere Eeuwtwisten eenige geschriften
in zijne bibliotheek voorhanden waren!

Mogen we elkaar den eersten Januari 1801
eene gelukkige twintigste eeuw toewenschen,- - of wilt ge het soms liever reeds in 1800
doen? — Vrijheid Blijheid, zeide ik u dan
gaarne na, vreesde ik niet, dat de schim van
Jacob de Gelder, „mathematicus", mij zou
komen verontrusten.

Den Haag.
A. O. Loffelt.

waagde zijn, doch indien hij werd uitgesteld, was ooi-
zeer zeker de bemanning, die slechts ecu paar
vademen boven de wild razende branding zat en
op hartverscheurenden toon om hulp schreide,
verloren.

Adam stak met zgne kloeke maats van het strand
en de worsteling tegen de branding ving aan.

„Zal dat wakkere troepje ook nog den Nieuwjaars-
morgen beleven?" was de onuitgesproken vraag, die
bijna alle toeschouwers zich in stilte deden.

Terwijl haar man daar te midden der fel beroerde
watereu een schoonen plicht vervulde en met man-
menmoed zgne gevaarvolle taak volvoerde,zatvrouw
Dina alleen, nu eens biddend, dan weer peinzend,
maar in hevige onrust, aan het raam, dat op de zee
uitzag. Zg werd daar niets gewaar dan in de verte
eene wit schuimende massa. Treurig peinsde zij over
het verleden, over haren jongen, die hen zoo hei-
melijk had verlaten.

„Wij hadden hem zgn zin maar moeten geven,"
mompelde z\j, „dan was het misschien wel alles goed
gegaan en zouden wg hem wellicht vanavond bg
ons zien. O, wat zou dat een heerlijke Oudejaar-
avond zgn geworden !"

Bram was veertien jaren, toen het hoofd der school
van het naburige dorp aau zgne ouders had voorge-
steld om deu vluggen knaap op te leiden tot onder-
wijzer. Volgeus zg'u leermeester zou hg best klaar
komen, omdat hij in nagenoeg alle vakken zoo
vlug was.

De jongen echter voelde zioh aangetrokken tot de
zee eu had volstrekt geen roeping om onderwijzer te
worden. Hij verzette zich dus hevig tegen het voor-

stel van het hoofd der school, dat door zgne ouders
zoo krachtig ondersteund werd.

Boos over dat verzet, had zgn vader hem toege-
voegd : „Als je het ooit in het hoofd haalt om naar
zee te gaau, wil ik je nooit meer in mijn huis zien,"
en zg'ne moeder had die woorden herhaald, maar ze
later honderden malen betreurd, omdat Bram op
zekeren dag met zg'ne spaarpenningen stil was heen-
gegaan.

Eerst veertien dagen later had hg hun uit Liver-
pool een klein briefje doen toekomen,hun meldende,
dat hij met een vreemd schip naar zee was gegaan
en geplaatst was als scheepsjongen.

De naam van het schip en verdere bijzonderheden,
die tot opsporing zouden hebben kunnen leiden,
warenopzettelijk door den knaap verzwegen geworden.

Nooit hadden de beklagenswaardige ouders verder
iets van huu jongen gehoord en het was dus voor hen
zoo goed ala zeker, dat hg niet meer tot de levenden
behoorde.

O,

hoe menigmaal hadden zg zioh hun optreden
beklaagd! Maar toch, de knaap had het niet zoo
hoog moeten opnemen.

Bg' Brams opvatting der dingen was dit alles noch-
tans zeer verklaarbaar. Bjj den jongen toch gold het:

„een

man een man, een woord een woord."
Er wordt in bijna elk gezin wel eens iets licht-

vaardig uitgesproken, en zoo was het ook gegaan bjj
den liehtwachter en zjjne vrouw, toen zg' een wat te
krasse poging hadden aangewend om hun eenigen
zoon van het zeeleven af te sohrikken.

De vader, die in zgne jongelingsjarenzelf de ma-
trozenloopbaan had meegemaakt eu als lichtwachter
daarna niet minder de ellende na gevaren had aau-

schouwd, aan menig zeemansleven onafscheidelijk
verbonden, had voor zijn zoon althanß een rustiger
en toch eervollen werkkring verkozen.

Dit alles had niet zoo mogen zijn.
Nog peinsde de ongelukkige moeder over dit alles

en voelde haren angst toenemen bij de gedachte,dat
haar man wel eens hetslachtoffer zoukunnen worden
van zjjn moed bij zijn mensctilievend streven.

Eensklaps werd een luid gejubel vernomen aan het
strand.

Het was de welkomstgroet, door de kustbewoners
gebracht aan de kloeke redders, die behouden het
strand hadden bereikt met 12 schipbreukelingen,
zjjnde de bemanning van het verongeluktebarkschip.

Een der jongste matrozen, een vlugge, jonge gast,
met een reeds baardig gelaat, had bh' herhaling be-
langstellend getuurd naar den kloeken bootsman,
den nog krachtvollen Adam.

Nauwelijks had de reddingboot bet strand bereikt,
of de beide overige masten van het schip waren met
een stortzee over boord geslagen en bengelden aan
het wrak in de branding.

Innig dankbaar drukten de Duitsche zeelieden hun
Hollandsche redders de hand, zoodra allen uit do
boot waren gesprougen.

„Nu eerst verder voor die menschen gezorgd, jon-
gens," sprak Adam tot zijne roeiers

; „ze

zullen wel
hongerig zijn en droog goed moeten zij allereerst
hebben. leder moet maar een mannetje mee naar
huis nemen voorloopig."

Zoo ging het gewoonlijk, als eene stranding plaats
had in de nabijheid van den vuurtoren, cmdati er in
het nietige dorpje geen herberg was.

De jonge matroos trad, nadat hij de woorden van
den lichtwachter vernomen had, den bootsman ter
zijde en voegde hem in goed Hollandseh toe : „Vader
Adam, mag ik met u meegaan ?"

De lichtwachter zag den jeugdigen zeemanmet de
grootste verbazing aan.

„Ik heb je iets te vertellen van je zoon,van Bram,"
vervolgde de jonge matroos.

Toeu de lichtwachter dit vernam, voegde hg hem

haastig toe: „Leeft hg en is 't goed met hem V

„O,

het gaathem opperbest," luidde het antwoord;

KRONIEK.
De eeuw der papieren. De Neder-

landsche burger van wieg tot graf.
Volkstellingen. Een gemeente in even-
wicht. Een gedachte voor Beijers.

Al heel lang is men bezig een naam te beden-
ken voor de negentiende eeuw. Men was nog
niet halverwege, of het begon reeds. Men gaat
er meê voort en zal aan 't benoemen blijven.
Dan komt de verre historicus eindelijk en
steekt misschien den draak met al onze naam-
bedenksels. Van een geheel ander standpunt
dan wij zal hij de eeuw bezien en haar ken-
schetsen. Zoodra men nu maar niet methatelijke
namen aankomt, is het spel onschuldig en soms
vermakelijk. We gaan er aan meê doen en
wagen ons aan de benaming: de eeuw derpapieren.

Ik wed, dat menig lezer nu denkt aan de altijd
maar aangroeiende effectenlijsten in onze dag-
bladen. Wat een papieren ! De fondsenhandel
is zoozeer toegenomen in beteekenis, dat ook
daarnaar de eeuw zou kunnen worden genoemd:
de eeuw der effecten. Maar effecten zijn papie-
ren — en dus ....

Of, we kunnen letten op de toename van het
in omloop zijnde papieren geld, vooral enorm
geworden, nadat de assignaten zwendel het
menschdom voorzichtigheid had kunnen leeren;
of op de aldoor grooter wordende massa wissel-
en andere papieren, die het moderne krediet
doen leven. Krediet is in wezen vertrouwen, in
tastbaren vorm echter papier.

Nu kom ik aan de dagbladpers. Niet alleen
is zij toegenomen in macht; zij is veranderd,
heelemaal veranderd, in wezen. Von enkel
nieuwsblad, is de courant geworden.... wat al
niet? Noem haar leidsvrouw, gezelschapsdame,
leerares, makelaarster, postbode .... noem maar

op, nog meer, al maar meer, uw definitie» zal
incompleet blijven; want de courant is van alles

;

enkel niet eetbaar, tot heden, doch dat komt
misschien nog! En zij vraagt, nog veel meer
dan het krediet, papier, nog meer papier, aldoor
maar nog veel meer papier. Zie me eens zoon
courantje van een eeuw geleden ! 't Was me ook
al wat: een vodje van nagenoeg 40 bij 24 centi-
metertjes, één blaadje slechts. En kijk nu eens
de bladen aan van Het Nieuws, leg ze eens
uitgespreid naast elkander op den grond! Wie
klein behuisd zijn, hebben daar ternauwer-
nood ruimte voor, als het Zondagsnommer
is aangekomen met al die bladen, voor alle
leden van een flink talrijk gezin nog wel
één. En meet nu eens de groote Engelsche
couranten en ga eens de letters tellen, zoo ge
daar geduld voor hebt! Ook wie let op de ge-
weldige uitbreiding van onze couranten, wil wel
meespreken van : de eeuw der papieren. Gaarne
doet meê de boekenliefhebber, de studieman, de
leesgraag! En het aantal der maandelijks en
wekelijks verschijnende tijdschriften is even snel
toegenomen als dat der couranten ....

We vormen al een aardig troepje vóor-stem-
mers. Maar we kunnen met algemeene stemmen
ons voorstel doen aannemen, als we even den
nadruk leggen op de „papieren," die een Neder-
landsch burger in zijn leven volstrekt noodig
heeft, ook al zou de man niet verkiezen te lezen
voor nut of vermaak.

Zoodra heeft hij niet het levenslicht aan-
schouwd voor deeerste maal (voor blindgeborenen
wordt geene uitzondering gemaakt), of zijn ge-
boorte geeft aanleiding tot het opmaken vaneen
akte, en een uittreksel daaruit zal hij zeker te
eeniger tjjd noodig hebben, al sterft hij ook den
derden dag. Dat is één papier. Hij wordt ge-
doopt — weer een papier; hij wordt ingeënt —weer een papier; aangenomen als lid zijnerkerk— weer een papier; de dienstplicht roept —veel papieren

;

hij verandert van woonplaats —veel papieren

;

hij mag belastingen betalen —verschrikkelijk veel paperassen, het heele jaar
door thuis bezorgd (ongerekend de waarschu-
wingen); hij heeft een zaak,handelt in spiritualiën
en wijnen of ander cijnsplichtig goedje — erg veel
papieren; hij wil gaan trouwen — veel papieren; hij
wil in 't bezit komen van een erfenis — veel pa-
pieren

;

van hem toekomend pensioen "— weer
papieren; hij gaat eindelijk het moede hoofd
voor goed ter ruste leggen — weer papieren!
En alles werd lang niet opgenoemd!

En dan om de tien jaar nog zoon extratje.
„De volkstelling!"— U neemt me het woord uit de pen!
Jawel — de volkstelling. Daar ligt het extra-

papier naast u. Weer een beetje last. Niet veel
toch ! Men moet het leven al héél ondragelijk
vinden om zichzelf en zijn vrienden niet toe te
wenschen 't nog menig keertje te mogen invullen.
Ik wensch den lezer vanharte toe nog zoon
tellingspapier of wat te mogen ontvangen. Hoe-
velen onzer vrienden, die 't een vorig maal
kregen, ontbreken nu op het grooteRijks-appèl?

Volkstellingen zijn al in heel vroegebeschavings-
perioden ondernomen

;

maar met andere doel-
einden dan tegenwoordig. W»t wij weten omtrent
de getalssterkte der bevolkingen vau ouderijken
en steden, hebben wij niet aan directe gegevens
te danken. Men telde alle weerbare mannen,
men telde alle leden van vakvereenigingen, men
telde alle burgers, van wie men belastingen kon
vorderen, meu telde hen, die deel uitmaakten
van parochicn, van kerkgenootschappen. Men
telde niet de inwoners als zoodanig, niet van
steden, laat staan van dorpen, nog veel minder
van rijken. Door vernuftige schattingen en
moeielijke berekeningen komt de moderne ge-
schiedschrijver tot de kennis vanenkelestatistische
gegevens omtrent de bevolking vanmiddeleeuw-
sche steden. Wie daarvan een hoogst leerzaam
voorbeeld wil zien, raadplege het dezer dagen
verschenen derde deel van Boos' Rheinische
Stadtekultur. Men deed niet aan volkstellingen
öm statistische gegevens te erlangen. Er
wordt wel geleerd, dat volkstellingen werden
gehoudeu door de oude Cliineezen en Egypte-
naren; men floemt wel de burgerlijsten van
Griekenland en Rome, doch al deze staats-
bemoeiingen zijn meer pogingen tot het vormen
van bevolkingsregisters dan eigenlijke volks-
tellingen met statistische bedoelirg. Men wilde
leggers hebben, bruikbaar voor de Regeering,
die weerbare mannen had op te roepen en
belastingen uitschrijven moest. Het tellen van
zijn volk werd eene daad van strafbare ijdelheid
geacht voor een vorst. Eerst in onze eeuw van
precies en positief weten werd de eigenlijke
statistiek geboren. Geen statistiek zonder nauw-
keurige gegevens

;

geen nauwkeurige gegevens
omtrent de bevolking zonder dwang. Vandaar
het optreden der Regeeringen van moderne

Staten als dienaren der statistische wetenschap;
vandaar volkstellingen, berustend op verplichte
opgaven door de burgers, geheel bewerkstelligd
buiten de registers van burgerlijken stand,
fiscale lijsten, kiezerstabellen en dergelrjken om.
Het doel is eenvoudig, het is ook enkelvoudig:
gegevens verzamelen voor de statistiek.

Met de jaren heeft men, na 1829, de vragen-
lijsten doelmatiger ingericht. We zgn aan
onbescheiden vragen van Regeeringswege ook
zoo zoetjes aan gewoon geraakt, sedert we trouw
opgeven wat we verdienen en hoeveel kapitaal
we wegbergen in brandkast, kabinet en schrijf-
tafel of wegstoppen in matrassen, soepterrines
en lange kousen.

We laten ons gedweetellen, als makke schaapjesin een kooi, en we geven zoet antwoord op de
vragen, die men ons doet met klem van
bedreigingen.

Verrassende uitkomsten hebben we niet te
verwachten. We zijn geteld. Onze namen staan
in de talrijke registers van dit en van dat al
lang opgeschreven. Onze beroepen kent men
door de bedrijfsbelasting, van onze vermogens
(financieele bedoel ik) weet men ook reeds
aardig wat. Omtrent de politieke gevoelens van
duizenden kiezers is men aardig ingelicht,
omtrent de geloofsbelijdenissen ook al zoo
tamelijk; of we zijn ingeënt, kan de Regeering
weten.

Laat men haar echter de taak nu gemakkelijk
maken; laat ieder zijn best doen om het biljet
verstandig — dat is goed verstaanbaar — in te
vullen

;

want de gemeenschap heeft belang bij
het bezit van goede gegevens en de bevolkings-
cijfers met alle groepen,die de statistische weten-
schap noodig oordeelt, vormen noodige funda-
menten, waarop de wetgever bouwen moet. Het
zou wenschelijk wezen, dat allen zich beschouwden
als leden eener groote maatschap, en begrepen,
dat het belang der associatie niet kan worden
bevorderd dan door bereidwilligheid van allen.

Er zou nog veel te zeggen zijn over het nut
der statistiek; zóó veel, dat ik er niet aan durf
beginnen. Liever besluit ik met een toepasselijke
historische anecdote, die men zou kunnen be-
titelen : toevallig evenwicht.

In 1890 had in Frankrijk de vijfjaarlijkeche
volkstelling plaats. Toen de gegevens werden
verzameld, bleek, dat er een kleine gemeente
bestond (Beausset) van tweehonderd zielen,
waarvan de bevolking op den dag der telling
was samengesteld uit honderd mannelijke en
honderd vrouwelijke inwoners, zijnde vier-en-
veertig jonggezellen, vier-en-veertig jonge doch-
ters,negen-en-veertiggehuwde mannen en natuur-
lijk evenveel gehuwdevrouwen, zeven weduwnaars
en zeven weduwen ! Het feit is, geloof ik, vol-
strekt éénig in de geschiedenis der statistiek en
daarom wel waard vermeld te worden.

We verschijnen op een dag, dien wel ieder
lezer voor een deel aan deherinnering zal wijden.
Oudejaar op Zondag en dan — morgen begint
wel niet een nieuwe eeuw, maar het eeuwcijfer
verandert dan toch. Zelden wordt men door
omstandigheden zoo dringend tot overdenken
van het verledene aangespoord. Dat voor den
lezer de herinneringen niet treurig mogen zijn!
Toch verwachten wij, ook van de gelukkigsten,dezen avond één droeve gedachte. Die moge
zijn gewijd aan den bekwamen man, die zoovele
jaren de materieele zorgen, aan een exploitatie
als die van Het Nieuws verbonden, met blijden
moed heeft getorst. Hij zal dat eerste 1900
niet boven zijn blad zien staan!

Allen, die belangstellen in Het Nieuws, houden
Beijers' nagedachtenis in eere.

F. L.

VAN EEN VEELBEWOGEN RIJK
Zonder kunst, poëzie en muziek kan men leven;
Absentie van geweten of hart doet niet eneven;
Zonderboekeu, zonder vienden

zelfa,

kan men bestaan-
Maar hoe zou 't een beschaafd mensch zonder

keukenmeid gaan ?
(Naar Owen Meredith.)

Waar iemand als Owen Meredith aldus zgn waar-
deering van de culinaire kunst te kennen geeft, kan
Kenau zeker, zonder zich te compromitteeren, wel
eene de aandacht harer lezers en lezeressen voor dit
onderwerp vragen. Het tafelgenot tooh is ten alle
tijde gewaardeerd en, volgens een oud schrijver, „in
alle landen steeds met zorg gecultiveerd geworden
en", gaat hn' voort, „ten spijt van alle Stoïeijnea
moeteu we bekennen, dat het het eerste en het
laatste genot is, hetwelk door ons gesmaakt wordt,
een genot, hetwelk veelvuldiger dan eenig ander tot
ons wederkeert, een genot, hetwelk we meer dan
duizend maal per jaar, gedurende ieder jaar onzes
levens, mogen smaken."

Uit dit plastisch, maar onbetwistbaar, oogpunt
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„maar

vraag nu voorloopig niets meer; straks vertel
ik u alles."

„Kom dan maar dadelijk mee,"zei de lichtwachter
gejaagd.

Toen zij zijne woning bereikten, was het bijna
donker geworden.

Vrouw Dina, die reeds bg het vernemen van het
gejuich naar buiten was gegaan, stond met een ver-
ruimd gemoed de terugkomst van haren man af te
wachten.

Met een enkel woord, dat nochtans van groote
innigheid getuigde, verwelkomde zg hem, den kloe-
ken redder, en riep ook tot den vreemdeling, in
wien zij al terstond een geredden schipbreukeling
herkende, een „welkom hier" toe.

„Dank je vriendelijk, beste vrouw," klonk de wel-
luidende stem van den jongen vreemdeling, die haar
bewonderend, bijna eerbiedig aanstaarde.

Het was reeds duister genoeg om goed het gelaat
te kunnen zien, doch wel moest het den vreemdeling
zijn opgevallen, dat deze vrouw reeds op betrekkelijk
jeugdigen leeftijd zoovele grjjze haren had.

„Geef ons maar gauw ecu droog pak, moeder, en
maak dan zoo spoedig je kunt wat eten klaar voor
onzen gaßt," voegde Adam zgne vrouw op tuchtigen
toon toe.

Aanstonds draafde zjj heen en bracht het gevraagde.
Zij wilde den vreemdelingden weg naarhet zolder-

kamertje wjjzen, dooh deze sloeg reeds uit zichzelf
die richting in.

Met groote verbazing zag zg hem gaan, dooh toen
haar man haar even later zei: „Deze zeeman heeft
onzen Bram gesproken," toen ging hare verbazing in
de grootßte nieuwsgierigheid over.

De vreemde jonge man, in een pak kleeren van
den lichtwachter verkleed, was na weinige minuten
in de voorkamer terug en schoof zgn stoel naast
dien van Adam, juist zooals de zoon des huizes een-
maal gewoon was geweest te doen.

Dit alles ontging ook den lichtwachter niet.
De beide mannen spraken over de schipbreuk en

de pas volbrachte reddiDg.
Daar kwam Dina binnen met eenekleine lamp, een

ketel koffie en een paar flinke, dik met ham belegde
boterhammen, die zjj voor den schipbreukelingneer-
zette, met de woorden: „Eet dit nu maar eerst op;
straks breng ik warm eten".

XJ bent even goed, als mgn eigen moeder altgd
waß," sprak de vreemdeling.

„Och,

is je moeder dood 1" vroeg Dina belang-
stellend.

„Ik hoop van niet," luidde het antwoord.
„Kom, kom, kameraad," mengde Adam zich in het

gesprek, onderwijl zijne vrouw de groote hanglamp
aanstak, die een helder licht door het vertrek ver-
spreidde en alles een veel gezelliger aanzien gaf;
„kom, eet nu maar eerst wat, dan bon je aanstonds
zooveel beter klaar om ons van onzen jongen te
vertellen."

„Dat wil ik graag doen en 't zal hem aangenaam
zgn te weten, dat gg hem niet vergeten hebt."

„Vergeten!" riep de vrouw uit, „geenseconde.God
geve, dat hg tot ons terug mocht keeren \"

„Dat heb ik al jarenlang gewenscht, moeder!" liet
Adam er op volgen; „doch dat zal wel nooit ge-
beuren."

Het scheen, dat de jonge vreemdeling het warm had
in de kamer; hg wischto heimelijk met dehandvluch-

tig de oogen

af,

doch raakte nog altgd het eten niet
aan, hoe hongerig hij ook was.

„Maar eet dan toch," drong moeder Adam aan.
De jonge man vouwde eerbiedig de handen en zei

met onvastestem : „Het is hier zeker een vast gebruik,
dal er voor den eten gebeden wordt. Ik leerde dit
ook in mgu jeugd, en als u er niets tegen hebt, zal
ik hetzelfde gebed opzeggen, dat mgn moeder mg
reeds op jeugdigen leeftijd geleerd heeft."

Zgne stem was iets vaster geworden, toen hij met
bgzonderen nadruk het gebedje herhaalde,dat Adams
vrouw haren jongen had geleerd, toen deze missohien
niet ouder dan zes a zeven jaar was.

Sprakeloos hoorden de lichtwachter en zgne vrouw
het aan en richtten onafgebroken hunne blikken op
den vreemden gast.

Daar viel moeder Adama oog op ecu rood lit-
teeken op de linkerhand van den biddenden vreem-
deling.

Zulk een litteeken had haar jongen eens gekregen
door brekend glas, toen hg wat wilden onnadenkend
speelde.

Juist klonk het amen van den jongen zeeman op
eerbiedigen toen; maar toen omstrengelden hem
vier armen en klonk het juichend : „Bram, jongen,
Goddank !"

Zg hadden hun vermisten zoon terug, die vele
jareu was weg geweest.

Gesproken werd er in de eerste oogenblikken
niet, maar wel vloeiden er rijkelijk dankbare tranen.

Moeder Adam waa weer het eerst hare groote ont-
roering te boven, maar toch klonk hare stem nog
zeer bewogen, toen zij haren man toevoegde: „Dat ie

nu de gelukkigste redding geweest, die je nog ooit
volbracht hebt."

„Je hebt volkomen gelijk, vrouw," luidde het ter
bevestiging van het door haar gesprokene.

Nu waa het de beurt van Bram om te vertellen,
en ofschoon dit uren achtereen duurde, luisterde
zgn gehoor met grootebelangstelling.

Het middernachtuur sloeg en vrome wenschenweer-
klonken tusschen deoudersen den weergevonden zoon.

Buiten, langs zee en duin, heerschte diepe duister-
nis en huilde de kille Noordenwind, die millioenen
dikke sneeuwvlokken wild voor zich heendreef. Bin-
nen, in de stevige woning, was het echter licht en
werd ook het gemoed zoo weldadig verwarmd,all dit
ooit bg° menschen het geval kon zijn.

beschouwd krggt de zaak een omvangrijk gewicht
eu zij, die ons willen doen gelooven, dat het verstan-
digen lieden niet past dit algemeene, behagelgke
genot te smaken, zullen goed doen zich het antwoord
van Deseartes te herinneren, naar aanleiding eener
bemerking van een levenslustigen, jongen markies,
die er zijn verbazing over had te kennen gegeven,
dat „wjjsgeeren zich niet te hoog achtten om zoo
iets terr e-a-t err e als een smakelijk toebereid
gerecht te waardeeren."

„Zoiidt ge dan méenen," was het antwoord van
deu denker, „dat het in Gods bedoeling heeft
gelegen, dat slechts gekken van zgne goede gaven
zouden mogen genieten ?"

En in zgne biographie van Johnsou deelt Boswell
ons in meer openhartige dan gezochte bewoordingen
mede, dat de geleerde doctor de grootste waardeering
voor ecu goeden maaltijd aan den dag legde.
„Want," zeide hg (Dr. Johnson), „sommige menseheu
hebben de dwaasheid er niet om te geven wat zg
eten, of althans te doen alsof zg er niet om geven;
wat mij aangaat, 't is mjj geenszins onverschillig wat
men mg voorzet en ik vind het zeer de moeite waard
mgn aandacht hieraan te verleenen, terwijl ik van
meening ben, dat hg, die het hieromtrent niet met
mij eens is, ook voor andere dingen niet de ge-
wenschte aandacht zal over hebben."

Onze spijzen en vooral de toebereiding er van zgn
al evenzeer aau mode onderhevig als al het overige
ons omringende, en een doorslaand bewijs hier-
van vinden we b.v. in het groote aanzien, hetwelk
onze huiselijke roode kool zich had verworven, wan-
neer zij, toebereid a la

d'Orléans,

op de vorstelijke
tafel te Versailles verscheen. Lodewjjk XV had een
groote voorliefde voor dit „entremets" vau roode
kool, zooalß dit op bevel van de Markieziu de Pom-
padour door haren kok werd gereed gemaakt. Het
was de Hertogin van Orleans, eeue Beiersche Prinses
van geboorte, aan wie de eer der uitvinding van het
naar haar genoemde recept toekwam. Zjj was er zioh
zeer goed van bewust, dat haar gerecht door hare
vele vrienden zeer naar waarde geschat werd, en a
propos hiervan wordt ons de volgende eigenaardige
episode medegedeeld: Toen op Septuagesima-Zondag,
den dag na haar overlijden, volgeus gewoonte tal
van dames uit den faubourg St. Germain voor de
kerk St. Sulpice uit hunne equipages stapten, ter
bijwoning van de Vesper, vertoonde zich achtereen-
volgens aan het portier van elk rgtuig, hetwelk stil-
hield, een iv het zwart gekleede lakei, die de in het
rgtuig zittende dame een dicht gevouwenpapier aan-
bood. Op de vraag op wiens last hg zulks deed,
antwoordde hg : „Ik bevind mg hier om gevolg te
geven aan deu laatsten wil van de Hertogin van

Orleans,

die gisteren overleed; bet was haar uit-
drukkelijk verlangen, dat deze brieven aan al hare
vrienden eigenhandig door mg zouden overgereikt
worden."

De inhoud dezer documenten bestond uit niets
meer of minder dan een copie vanhet fameuze roode-
kool-recept, hetwelk onderteekend was: Charlotte
van Beieren,en door haar was overgeschreven, „omdat
zg gevoelde, dat zij aan hare hooggeschatte vrienden
niets nuttigere kon nalatendan de vereischte instruc-
ties ter toebereiding van dit modieuze„gerecht." Ik
laat het recept hier volgen, in de hoop dat mgne
lezeressen met de toebereiding van dit fameuze ge-
recht evenveel succes zullen mogen hebben als wijlen

Charlotte,

Hertogin van Orleans!
„Op een middelmatig groote roode kool neme men

ongeveer twee kwart nat om de kool iv to koken
en hieraan wordt toegevoegd eon paar in vierdepar-
ten gesneden zure renetten, benevens een met kruid-
nagelen bestoken ui. Wanneer de kool goed malseh
is, giet men het grootste gedeelte van het nat er af
waarna men het gerecht verder langzaam laat door-
stoven met bovengenoemde toevoegselen, benevens
een bierglas rooden wgn."

Tot Wgn leedwezen is het mg nog niet mogen ge-
lukken op het spoor te komen van het recept der
„Vol-au-veutaux choux rouges", ecu specialiteit van
Madame de Pompadour, bjj gelegenheid van hare
welbekende soupers te Marly, die Lodewijk XV zoo
dikwijls met zgue tegenwoordigheid vereerde, want
op deze vorstelijke wijze toebereid en voorgedieud
zal de verdienste onzer huiselijke roode kool waar-
schijnlijk nóg beter door deskundige fijnproevers
gewaardeerd kunnen worden. Kenau.

ALLERLEI

Bij het scheiden.
't Is winter al in 't ronde, —
De doodsslaap der natuur
Meldt ons een stervenssponde,
Eeeds slaat het laatste uur!

Een vriend gaat van ons henen,
Z'gn einde is reeds daar.
Die vriend, dien wg' beweenen,
Is — 't goede Oude Jaar.

Ja, hjj bracht goede dingen
Bg" 's levens zuur en zoet,
Ecu tal van zegeningen
Ach ! dat hij sterven moet!

Daar is ecu tgd van komen,
Daar is een tgd van gaan,

Wg' hebbeu 't meer vernomen,
En — zullen 't ook verstaan !

Keeds staat een ander buiten, —
Komt! laten wg' hem in !
Laat ons de deur ontsluiten,
Den vriend van het gezin!

Een vriend zg hg u allen,
Als de oude, en even goed,
Steeds karig met het zure,
En kwistig met het zoet. A. D.

Het langste jaar.

dat er ooit geweest is, was het jaar 46 vóór
Christus, dat op bevel van Julius Caesar niet
minder dan 445 dagen telde.

Teneinde aan alle sedert zeer langen tijd
(tengevolge der overeenstemming van zonne- en
maanjaar) bestaande verwarring een einde te
maken, was door Caesar, geholpen door den
Alexandrijnscben sterrekundige Sosigenes, eene
grondige hervorming der tijdrekening op touw
gezet. Dit bewerkstelligde hij in dier voege, door
aan het jaar, thans aangeduid als 46 vóór Chris-
tus, 445 dagen toe te kennen, doch tevenß te
bepalen, dat volgende jaren 305 dagen zouden
hebben, met uitzondering van elk vierde of
schrikkeljaar, dat 366 dagen lang zon zijn. Deze
tijdrekening was later als de Juliaansche bekend.

Vóór Caesars tgd had het getal dagen van
iedere maand van Januari tot December reep.
29, 28, 31, 29, 31, 29, 31, 29, 29, 31, 29. 29 (te
zamen 355) bedragen. Caesar veranderde deze
getallen in 31 en 30, die elkander telkens moes-
ten afwisselen, met uitzondering van Februari,
waarvoor in gewone jaren 29 en in schrikkel-
jaren 30 dagen werden vastgesteld.

Februari, met 28 of 2"' dagen, en Juli en
Augustus, met 31 dagen ieder, stammen eerst
nit veel later tijd. Ter eere van zichzelven ver-
anderde hij den naam der maand, volgende op
Juni, in Juli(us).

De opperpriesters begingen echter na de in-
voering van deu Juliaanschen kalender de fout,
van reeds na elk tweede, iv plaats vanelk derde
gewone jaar een schrikkeljaar in te schuiven en
dit duurde tot het jaar 8 vóór

ChrÏBtus,

toen
Keizer Augustus verordende, dat er, vau dien
tijd af, twaalf jaren lang geenschrikkeljaar zoude
zijn, zoodat het eerstvolgend werkelijke schrik-
keljaar eerst op het jaar 4 na Christus viel.

Tegelijkertijd schonk Augustus zijneigen naam
aan de maand, volgende op Juli, en verlengde
tevens die maand met éénen dag, waartegen
Februari evenveel gekort werd.

Gelijk bekend is, heeft de eerst later gemaakte
bepaling, dat de sluitjaren der eeuwen slechts
dan als schrikkeljaren kunnen worden gerekend,
wanneer het door de beide eerste cijfers gevormde
getal (15, 16, 17, 18 enz.) door 4 deelbaar is, ons
thans in bijna juiste overeenkomst met het wer-
kelijk a&rdjaar gebracht. \

Een kort tooneelstuk.
Een van de kortste tooneeelstukjes, waarvan

de voorstelling slechts twintig minuten duurde,
werd in September 1896 voor het eerst vertoond.

Het was John Lawson's Humanity, dat dadelijk
bij de eerste voorstelling in Brighton grooten
opgang maakte en nog telkens met evenveel
bijval door het Engelsche publiek wordt ont-
vangen.

Het stuk behandelt het wanhopige ge-
vecht, dat eenigen tijd geleden plaats had in
Northumberlandstreet tusschen majoor Murray
en Roberts, den geldschieter. Het wordt nu, te
beginnen met Februari 1900, door het reizend
gezelschap van Moss en Thoraton op een rond-
reis gedurende 40 weken gegeven, nadat het
ook in Londen geruimen tijd veel bijval had in-
geoogst.

Het eigenaardige van het stuk is. dat er
bij gelegenheid van het gevecht zooveel glas-
werk en andore breekbare waar wordt stukge-

slagen, en men zal niet zonder verbazing ver-
nemen, dat de heer Lawson 20 pond sterling
(’ 240) per week uitgeeft aan spiegels en ander
glaswerk, dat gedurende de voorstelling gebro-
ken moet worden. Dat de natuurlijkheid van
het gevecht op het tooneel hierdoor verhoogd
wordt, valt zeker niet te ontkennen.

Het slecht loopende horloge
Een aardig meisje kocht een horloge in een

winkel, waar men een jaar garantie gaf.
Na verloop van een week ongeveer kwam zij

terug.
„Mijn horloge loopt niet goed," zei ze. Zij

begon aan eenige knoopen van haar japon te
morrelen en binnen een minuut viel er iets
kletterend op den vloer.

Zij raapte het horloge op, alsof dat de ge-
woonste zaak fcer wereld was, en gaf het aanden verbaasden horlogemaker.

„Het wijst allerlei vreemde uren aan," zei zeop zachten toon.
De horlogemaker bedwong zijne gevoelens enantwoordde alleen, zachtmoedig:
„Ecu horloge moet zeer zorgvuldig worden

behandeld."
„O, ik ben ook zoo voorzichtig met het mijne.

Ik draag het altijd in een zakje aan debinnenzij
van mijn japon, zoodat er geen krasje op kankomej. !.k had het al eerder hier moetenbrengen

;

het loopt zoo slecht. Maar ik liet het laatst's morgens onder mijn hoofdkussen liggen en
toen Anna de meid het bed afhaalde, viel hetin een ketel met kokend water. Het werd niet
gekookt; alleen door en door nat. Maar Anna is
zeer zorgvuldig en zij haalde het erspoedig uit."„Ik vrees, juffrouw, dat wij u het in orde
brengen van het horloge in rekening moetenbrengen. Het schijnt in een treurigen toestand
te zijn."

„Het is toch wat al te erg, dunkt mij. Gijhebt mij garantie gegeven voor een geheel jaar.
Ik heb het pas zoowat een week

;

ik heb het
haast nog niet gebruikt en nu is het al zóó!"

Kort huwelijksconsent.
Cohn Jr. te Berlgn telegrafeerde aan zgn'i-ader te Frankfort:
„Verzoeketoestemming voor huwelijk — 50,000."
Cohn Senior seint terug : „Mark of Thaler ?
Cohn Jr. „Thaler."
Cohn Sr. „Mgn zegen!"

Teruggenomen.
Schilder: „Hoe bevalt u dat stuk?"
Criticus: „Nu, 't kon erger!"
Schilder [beleedigd) : „Zou u dat woord

niet willen terugnemen?"
Criticus: „Nu dan : 't kon niet erger 1"

Dat helpt.
Huurder: „Hoor eens juffrouw, ik kan

me met zoon kleinen handdoe.k onmogelijk
afdroogen."

Juffrouw: „Nu, dat is niets; ik zal het
dienstmeisje zeggen, dat ze u voortaan minder
water geeft."

Aanbeveling.
Klant (bij een drogist muizengift koopend):

„Maar is het goed P Komen de muizen er op af
en eten zij het ?"

Winkelier: „Eten, Mijnheer! Mijn kleine
neefje, een zoon van mijn oudsten broer, heeft
een paar witte, en die eten omtrent niets anders!"

Bloemen van eigen bodem enuit denvreemde
Morgen, de eerste dag van een nieuw jaar, is

een dag van wenschen. Van daag, de laatste dag
van een oud jaar, is een dag van vragen. Morgen
is de tijd van vooruitzien, vandaag de tijd van
terugzien. Morgen zullen onze gedachten uitgaan
naar de komende mogelijkheden en de ruimere
uitzichten, die de toekomst zelfs voor de meest
alledaagschen van ons oplevert. Vandaag waart
onze geest rond door begraven herinneringen,
onze harten zijn vol van tot ons zelf gerichte
vragen omtrent hoe ons verleden geweest is.
Maar als de dag van morgen een dag van hopen
moet zijn, vandaag moet zijn een dag van na-
denken. Wanneer de dag van morgen moet zgn
een tijd van besluiten, vandaag moet zgn een
tijd van onderzoekingen.

H. Drummond, „Oudejaarspreek."
Grijp moed: God voedt u op : meen niet, dat

uw denken u verder van Hem brengt: Hij is in

de critiek, in de wetenschap, in den twijfel, zoo-
lang die twijfel als bij u oprecht en eerlijk is.
In welke leerstellige vormen het zich ooit hebbe
geuit, het geloof,dat kracht en troost geeft, wortelt
altijd hier van binnen. Meeningen wisselen, wije-
geerige betoogen en leerstelsels, alle dingen gaan
voorbij, — God alleen blijft.

Hïïmphkï Wabd, „Bobert Elsmere."
Waarlijk, hoog of laag, het eeuwige mensche-

lijke is allen gemeen.
„Am Kreuz."

Ons verleden duurt voort. Lente, zomer, herfst
gingen voorbij, maar de oogst ia ingezameld.
Jeugd en mannelijke leeftijd vloden heen, maar
de lessen, die zij u brachten, zijn geleerd. Het
verleden is eerst het onze, wanneer het voorbij
is. Wij verstaan de beteekenis onzer jeugd, onzer
vreugde, onzer droefheid niet, voordat wij ze op
zekeren afstand bezien. Wij verliezen ze om ze
van dieper beteekenis terug te erlangen. Het
verleden is onze ware rijkdom, dien niets ons
ontnemen kan.

Robeetson, „Niets vergaat."

Oudejaarsavond 1899.
Twaalf slagen dreunen van de hooge torens —

Maar sohguen zwaar en onheilspellend lang,
Eu waar zg anders big 't Nieuwjaar verkonden,

Daar stemt hun klank nu ieder droef en bang

't Is of zij duidlgker dan elke tijding —
Verminkt, besnoeid, weerlegd, gefnuikt, verfraaid

De doodsklok luiden over zooveel braven,
Waarmee daarginds het slagveld ligt bezaaid.

Voor wie een bloed'gen stroom aldus ontboeiden,
Voor de arme offers van een blinden waan,

Voor allen die den grooteu strgd ginds strijden,
Zal somber, dof deez' klok van twaalvenslaan.

Eu duizend' zuchten zullen opwaarts stijgen,
Veel oogen dof geweend van angst en wee —

Zij zullen smeekend blikken naar den Hooge,
En Gode bidden om een spoed'gen vree.

Johanna.

Schaak Probleem

Zwart,

abodefgh
Wit. Koning B 4, Koningin A 6. Kasteelen C 1

en D 7, Kaadsheer D2, Paarden F 6en
H 6, Pionß F 5 en H 4.

Zwart. Koning E 5, Kaadsheer A 2, Paarden B 7
en D 0, Piona B 5 en F 7.

Wit begint en geeft in 2 zetten mat.
Oplossing van Probleem No. 50.

Wit. Zwart.
B 7 op B 4 Onverschillig.
A 7, B 4, D 3, D 8 of F 2 geeft mat.

Goede oplossingen ontvingen wg van: Betsy, te
Amsterdam. —

Croes,

te Arnhem. —■ John M. C. K.,
V. d. H. en 't H., te Papendrecht. — A. Wjjbrands,
P. Bekker en H. Mendes da Costa, te Amsterdam.—G. A. 8., te Den Haag. — V. d. S„ te Vianen. — A.
Korst, te Bergen op Zoom. — Anonymus, te Leiden.— J. F. Bloemkolk, te Amsterdam. — W. 0., te B. —J. de Windt, te Harlingen. — C. Bieren, te Boyen-
karspel; — K,

Swatere,

te Alkmaar. —W. A. Jong-
man en J. A. v. V., te Amsterdam.
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GRAM en met medewerking
van vele letterkundigen van naam.

Men abonneert zich op dit nog
altijd zeer gewilde Maandschrift
bij eiken soliden Boekhandelaar
en bij den Uitgever (3319)
Leiden. L. VAN NIPTERIK Hzn.

sfZZZjSS^--^ Specialiteit
in Breukbanden,

S2S-__-_=^ Buikbanden in
verschillendesoorten, zooals voor
't voorkomen van diklijvig-
heid; elastieken Kousen en
Kniestukken, Wind- en Wa-j
terkussens. Alle soorten vanLa-
vement- en Vrouwenspuiten.]
Gezondheidsgordels,Suspen-
soirs en artikelen volgens
voorschrift van den Nieuw
Malthusiaanschen Bond.
G. D. BIEMANN, Damstraat 34

(6088)

mooi en sterk, h. 1.80,br. ca. 2 M.,
4 bladen, p. remb., goed ingepakt
f 425. — J.

EXJTS,

Amsterdam,
ï-ozeugracht 142. (9134)

EENE HALÏE EEUW
1848—1898.

Nederland onder de regeering van Koning
"WILLEM 111 en het regentschap van Koningin
EMMA door Nederlanders beschreven, onder
redactie van

Dr. P. H. RITTER.
39 ONVERANDERDE UITGAVE.
De prijs van deze Premie is voor hen, die zich op ons

blad abonneeren, f2.— (bij vooruitbetaliug) de twee deelen
voor niet-geabonneerden f 6.—.

,jWg durven niet beginnen aan een overzicht van den
inhoud, wetend in ons kort bestek niet verder te kunnen
komen dan tot een opsomming van namen en bepalen ons
daarom tot de mededeeling, dat Dr. Eitter inderdaad zeer
gelukkig is geweest in zijn keuze der medewerkers. Overal
vindt men den bg uitstek geschikten man op de moeilijke
plaats. Trouwens dit boek zal worden besproken nug heel
lang na het verschenen. Het is te voorzien dat andere
deskundigen elk der meer dan dertigbijdragen van beroemde
specialiteiten uitvoerig zullen behandelen, misschien eriti-
seeren. Maar wfi gelooven niet dat één enkelen der mede-
werkers de hulde zal worden onthouden, volkomen in den
geest van het Nieuws, te hebben gestreefd naar dege-
lijkheid en waardigheid.

F. L. in Elsevier's Maandschrift."
Dit is een boek uit duizenden.

„Het is een dierboeken, die men zich gelukkig acht te
bezitten, en als de uitdrukking van een grootsche gedachte
bewondert.

„Dit boek is een triumphzuil van blijvende waarde.
„Dr. Ph. J. HOEDEMAKER in Theologische Studiën?'.

rEAÜ DE COLOGNE FABRIEK ■"■B
MAISON NEUVE, te Delft.

EAU DE COLOGNE, |
J per Kistje van6 oaconsfranco thuis

’5,

’3en ’ 2.50. 17181) f

IfiiTPïiïi
Proces-Dreyfus te Rennes.
In de Stereoscopen is eene zeer belangrijke

collectie afbeeldingen van het proces-Dreyfus te
Rennes te bezichtigen, ongeveer zeventig stuks
zooals:

De Krijgsraad te Rennes,
Het binnenkomen van Dreyfns,

Mr. Labori's verwonding,
Mr. Deniange het woord voerende,

de generaals Mereier, Biiloi, St. Germain, Kogel,
i Chamoin, Goose, Ziirlinden, Koisdeffre,

Mevrouw Henry, Janrès, Bernard Lazare,
! Kolonel Jonaiisl, President van den Krijgsraad,

Kolonel Picquart en tal van anderen.
Alle opnamen zijn uitstekendgeslaagden door

ï de Heeren LEVY et ses Fils, te Parijs, vervaardigd.

nritnTfivii'_i'i'j'j.\jT
11 II lil

11 li 1 1 rlllliillW
Meneisclie op flesch en knrk het
merk PUNCH VAN BEERTJE.
H. B. DE BEER, Amsterdam.

(2054)

Bij de firma J. L. BEU

RUS,

te
utrecht, versohenen:

Dr. P. H. RITTER.
Paedapiisciie Frapenleii,

5e druk
en

Ëlliisclie Frapiciilfii,
4e druk.

Prgs per deel ingenaaid

’2.26;

in linnen band en verguld op sneê

’ 2.90. (4136)

Zuivert nw Bloed!
e^ gebruikt daarvoor de beroemde

„Anker"-Sarsaparillian
het beste Bloedreiuigingsmiddel der
Wereld, uitstekend gebleken tegen
Skrofulose, Jicht, Huiduit-
slag, Klieren, enz.
' De te Londen veraehijaendervbhc
Anaiyst getuigt, .... .o\tPrsparaat is
eens

uitstekends,

krasMign Sarsaparüberei-
ding, naar den uitslag der Analyss ds besis,
dis ons iot dmsser im ondsruek tssrd aan-
gsbedsn "Prlje: ’l.BO en/4.— per flesch.

Te Amsterdam: bij Uloth, o'é-
ban en v. Tuyll.1 F. Ad. Richter &. Co., Rotterdam.

Wordt nooit los verkocht
I*é" é " II Czaar Peter 4È,tmm Java Rijst

de beste der wereld a
Ma 30 cent het i/2 kilo, per A,| karton van i|2 kilo ofper

bus van 2'/_ kilo, zoo
noodig direct verkrrjg-

I baar aan het adres voor ____.
WmA engrosC.KAMPHITIJS, ▼

Zaandam, een bus vanl^_ 21/2 kilo af1.50 fr.huis.

»

I Plienix Prima <Mp
1^ Java Hijst

a 20 centperkarton vanmm i/2 kiio. jl%,_____ Kuini.li-iij*' ▼
Siiij__ênmeel

H Gedeponeerd Fabrieksmerk
„Czaar Peter" 4m

a2O centper karton, een T

fabrikaat dat in zich ver-— eenigt het beste voorde
B voeding van kinderen

I T^^ en zieken, en tevens uit-
I muntendgeschikt terbe-
Hn reiding der fijnste pud-

jj dingen, gebakken, soe-
pen en saucen volgens
gratis verkrijgbaar ge-

H steld Knmplmijs' reeep- 'JÊÊÊÊ tenboek.
I Bovenstaandeartikelen
L_ zijn alleen echt in de■ origineele verpakking dfkWsWm voorzien van het gede- "poneerd

fabrieksmerk;

IH zij worden nocit los Jk.

(lis_4) __
!

■| (1089 J

Gevestigd 1819.
UITMUNTENDE sorteering in

ARTISTIEKE DESSïNSTan BEHANGSEL
bij J. WIJDOOGEN Jz., Hofleverancier,

(1798) 12 LELIEGRACHT, Amsterdam.

Etsen van C. L. VAN KESTERënT
De laatste Ets, door ons uitgegeven, tevens het laatste

werk van C. L. VAN KESTEREN, is:
WINTERMORGEN naar APOL, franco aan huis f 3.—.

Als Pendant van APOL kiest men meestal:
LANGS HET BOSCH naar BILDERS, franco aan

huis ’ 3.—
Nog zijn voorhanden:

NAAR HUIS naar MAUVE, franco aan huis, ver-
hoogde prijs /' 6.--.

VOOR ANKER naar MESDAG, franco aan huis, ver-
hoogde prijs f 6.—.

De Etsen hebben eene afmeting van 53 bij 42 centimeter,
gedrukt op buitengewoon zwaar en Chineesch papier ter
grootte van 95 bij 70 centimeter.

Na ontvangst van het bedrag worden de verlangde Etsen
dadelijk franco afgezonden door

De Administratie van
Amsterdam, HET NIEUWS TAN DEN DAG.

N. 2. Voorburgwal 187.

Gdiibpli fl'AssuranGßS Génerales sur la tic
Opgericht in 1819, öevestigd te Parijs.

De oudste der TraiiscUe Maatschappijen.
Waarborgfonds 725 Millioen.

Directeur voor Nederland,België en LuxemburgdeHeer
LÉON

HAM.OIH,,

te Brussel, 20 live de Loxum.
Inspecteur voor Nederland: Th. GODDEFROY,

te Haarlem.
Tarieven en inlichtingen verstrekken de Hoofdagenten te

Amsterdam: K. DE JONG, Parkweg 180; J. J. P. F.
MULLER & H. SIEGMUND, Prinsengracht 679; Mr. K. J.
ABBRING HINGST, Advokaat, Damrak 29. (2441)

§s Verkades prima Zaansche >^p: lange Beschuitjes
f£ry zijn van uitstekende kwaliteit, verpakt in een „^

blikken trommeltje, waarin ze tot de laatste "\3
WÊf toe versch blijven, wanneer men het blikje Oj3
Wf . gesloten houdt en de beschuitjes er niet uit- <fl
WfZ neemt, vóór ze onmiddellijk daarna gebruikt >^9Kj^ worden. Ze zijn zeer goedkoop, 50 stuks '^B

kosten 25 ets. en bij de meeste winkeliers in V<»R^ koloniale waren en comestibles verkrijgbaar.
Wif Het blikje wordt tegen 15 cent berekend, "OS
Ky maar tegen denzelfden prijs teruggenomen.

WT Let op den naam //VERKADE// en het 'OM
m/ fabrieksmerk „RUYTER". N|
K VERKADE k COMP., Zaandam. J|

|Tï"ÊMAÏ,"i
f N.Z. Voorburgwal 181-183. f
" TELEFOON 441. É

f " Filiaal: Mozes- en Aaronstraat 3. f
FABRIKANT van

f Baden en Geysers, {

t PRIMA CONSTRUCTIE.

f Magazijn Van Gasornamenten. |
r Uitsluitend eenig

J Uoofddepóthoudcr der
f Nederl. Gasgloeilicht-Maatschappij. "
Boek-enKunstdrukken. y/hEOELOFI. ZEN—H©BNEBen VAN SANTEN

ZONDAGSBLAD VAN HET NIEUWS VAN DEN DAG 31 DECEMBER 1899.
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