Boekbespreking.
r i j O(fenb':1~ling des W BIdcs. door J 0.n.j.s'c'f-JKö'stJc'r (F. Bruckmann
AG.; München). Prijs R.M. 11.70.

,Naast ,nau_'welij~s ~O bladznc!e!1" t~kst' bey~~ A!t ,~t5"k.~ru!rp. J~ç' :.l;?~~~a:
zijden illustraties. Het zijn op kunstdrukpapier uitgevoerde reproducties
van schilderijen, gravures' en' tce:Keriingen", die. naar het oordeel van den
schrijver. met het bosch nauw verband houden. Vier der reproducties
zijn in de oo~pronkeIijke kleuren weergegeven. j',
,
. ".
\ .
Zoowel aan den tekst als aan de keuze van de reproducties merkt JÎlen\
dat hier een zeer, kilnstzlnnig hosthbouwkundige geträcht heeft van' zijn
liefde en bèwoiidèHng voor: hef ·bosch op- origineele- wijze te doeiL blijken,
DikwIjls was ·de schr. -hierbij. gelukkig in ·de: keuze van de~' juiste 'woórdeh
en het juiste 'kunStWerk voo'r de repróductie. In sominig'c gevallen echter
zal de lezer er vermoedelijk iets "gezochtj" In vindem De rcprodücties
zijn vènraafdigd' van kunstWerken -van de middeleeuwen tot den aanvang
van ·deze eeuw; Het -is, een interessante verzameling- voor-'iederën',:kuhstZinnig aangelegden boschboüw:ê'r. die ',dankbaar _zal' zijri voor het ,hem
geboden kunstgenot en. dIe -tot naden,ken gebracht ,ial worden over het
verband -tUsschen bosch en ,'kunst.
.w"
De uitvoering vàn het bo'ek, dat geheel op 'kunstdrilkpapiiH·_ gednikt
'is, laat ',niets -te wènschen over. 'De boekenliefhebber zal zich verheugen
.~ l,
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over het bezit van dit werk.
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DE SLIMMERIK .

Eergist~ren ' kwa~' ik~~ mijn vriend Be r t u:~ , Q u lid a; tegen van
Q u i dam & Co .. -handelaren, in,,; hardho\lt,-, met de ~est vim ,zijJ?, vrije~
voorraad onder den ann.'
.' . " . .
!
1!'.Jt.
..Waar ga je met die plank naar toe 1 , vroeg ik.
,1!
" .. Die eerie' plank," zei hIJ- schalkseh, "moeten er duizend w~rden. of
/,;'. ,.',",
,
als _het kan nog me'er":,"
"Dat begrijp ik niet;".,zeLik; weer.> .,Een plan,k, kaIl; toch' geen k;ui,t
schieten, gelijk een haring?",., ',,' -"", '.
~:'!"'h"
..Neen," antwoordde Bertus, die ,plank ga ik met ,mijn, buurman, Jansen
ruilen vool' tien pakjes "North State",
", ", ~ :'.' '
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"Si,nds wanneer rook je dan 1" vroeg ik.' ", ' • ! .
- .. Ik rook heelemaal' niet,'.' zei Bertus: .. malar die, tien' J pakjes •• North
State" kan ik met _mijn zwager, den expediteur, ruilen voor een "pond
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koffie". .
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"Te veel koffie is slecht voor hart, Bertus", meende ik te moeten
opmerken.
"Dat weet ik/' zei Bertus, "maar die koffie is ook niet voor mezelf.
ple ga ik ruilen met mijn 'cÇlllega'Zondervan-voor,een kruik 'ouwe, klare':.
~, .. En He dacht dat je afschaffer was", -,' , ,_ , , '. '.
'" l
. ..BeIl,ik ook," 'z~i, Ber:tus. :...Die kruik leg ik 'netjes 'in de "brandkast.
Oie -ga, ik uitloven onder çle agenten; Wie mij' het eerst een partij: hout
uit -~rankrljk verkoopt. krijgt -de kruik, d.w.z. als het ;hout:,hier is~'.·
,Hij knipçe, ogdeugend, !lIet ,zijn linker~oog,: zei ..besjoer~' en ging er
):.. .. ;•.
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v!"ndoor.
Die Bertus ook. Die heeft alUjd;'van ,die origineele ideeën. '-.
:i,
Uit: "Hout" van JO )\pril 19,42 ·:(rio. 15).:.: .. .,.:."
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