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JACK DE ZANGER.
Een geschiedenis uit het hooge noorden van Canada,

(19) DOOR HUBERT FOOTNER.JACK was erg verlegen met Sir Biyson's houding jegens hem
gedurende dien dag. Zooals we reeds gelegenheid liebbcn gehad
op te merken, was het kleine mannetje al aanmerkelijk bijge
draaid. Hij was kalm; hij gaf geen be\'elen meer, uitte geen klach

ten, en was hoogst dankbaar voor al wat er voor hem gedaan
werd. Dit was een heele verandering. Telkens als Jack hem na
derde, weid hij jrijnlijk verlegen. Terzehdertijd zocht hij Jack
telkens op en begon gesprekjes, die op niets uitliepen. Het was
duidelijk dat hij iets op het hart had, dat hij moeilijk kon uiten.

Eindelijk bracht hij het er uit. Gedurende een van de rust-
poozen zaten zij allen op het gras, en Jack was druk bezig met
liet schoonmaken van het kostbare ,,kanon", zooals hij het uit
de grap noemde. Hij deed dit met een hemdsmouw die hij voor
dit doel had opgeofferd. Plotseling kwam Sir Bryson wat dichter
naar hem toe.
,,Jongmensch," begon hij, en zijn deftige toon kon zijn op-

reclit gevoelde ontroering niet verbergen, „men zegt mij, dat
ge gisteren mijn lc\'cn gered hebt. Ik herinner mij hier zelf niet
veel van."
Jack keek verschrikt op en fronste de wenkbrauwen. ,,0, dat

was de moeite niet waard," zeide hij haastig. „Iedereen deed
wat hij kon."
,,En dat je ook Linda en Mc\-rouw Worslej^ gered hebt. Dat

was een moedige daad."
,,Vassall zou dat ook wel gedaan hebben, als hij er even dicht

als ik bij was geweest," zeiclc Jack kortaf.,,Zwijg u er alstublieft
verder over. Ik zou anders nog verlegen worden."
,,Het moet toch eens gezegd worden," hield Sir Bryson aan.

,,Maar het is moeilijk.... ik weet niet goed...."
Jack begreep niet goed met welke moeilijkheid de oude man

te kampen had. Hij stond op. ,,0, dat hoorde er allemaal zoo
l)ij," zeide hij onhandig. ,,U hoeft heelemaal niet het gevoel te
hebben, dat de situatie tusschcn ons er door veranderd is."
Gok Sir Bryson stond op. Niettegenstaande zijn ^T•rwarde

haren, verfomfaaide kleeren en verwaarloosd uiterlijk, was de
kleine gouverneur toch nooit waardiger dan nu. ,,Je begrijpt
me niet," zeide hij. ,,Ik.... ik ben je dankbaar, heel dankbaar.
BoT'endicn heb ik spijt \-an dingen die ik gezegd heb. Ik weiisch
<lat hier te erkennen in het bijzijn van onze vrienden die er bij
waren toen ik ze zeide."

jack wendde zich verlegen af. ,,'t Is heel \'ricndelijk van u
dat u dat zegt, Sir Bryson," mompelde hij.
Hiermede was het incident ^•oor het oogenblik gesloten. De

lar /.ujiL'ii Ls/w ... ^ w

t"' 11 H.. band OD Later maakten Vassall enlier gaven zij elkaai , .j-ij-uik het voorbeeld van
dwin Ferrie van de gelegenheid ^mukh

s  ' ..,-^1,+ ITi't 1 tlcl'C (.'Clltc'l clclH-
atmosfccr was cr onüastrn. Hij wachtte
leiding tot iets waan an Ijd ^ nemen. ,,Sir Bn-son," zeide hij
totdat hij Sir Brvson apait v beschouw, dat
koppig, „ik wou u even ^ ' „ij heelemaal nicd be-
het feit dat ik u nu ̂ •an kan F. b J filter."
gcorl,jkc.r maakt ab clmgt.

Sir Bryson maakte ein ' . , , „ „jnv Tack voort, ,,wensch,,Onder de gege\ en omstand ̂  • ^ehoonzoon wenscht.
ik haar e^■enmln tot vnmTV als u im^
Miss Linda en ik zijn P .H-sl iagd ben mijn naam te zui-
elkaar zullen omgaan tot ik ei m gi siaagu j
^■cren.'

Hiel
Baldwin' Ferrie ^•an de Jumd te willen
hun meester tc. ^iTgen, dooi Jack
schudden. \ oor het o\e ' d inkbuarheid en bewondering,
een atmosfeer, warm ^ J ' oivuingenaam, doch hij hadNatuurlijk ai w- er ge le^ toe bijdroeg om de

fflT £?O\'O0l ülS()i \\clF Cl O . A. 1 1
banden die liem omknelden een beetje ^
Met iedere mijl, naarmate zij het einde can_dc u is nadcid n, tn
de hinderpalen verdwenen, werd hij somoeidei gestemd. Hijmocht zich nu in de gunst CTin Sir v^'Hieugen^
zijn eigen achting was hij met gestegen. De onoce koinehjkemoeilijkheid was, dat het meisje dat liij niet \eilangde, als eenallongi was c-astgehecht aan den goc'den naam, die hij noodig
''^Tegeii het einde AVin den dag leidde hij zijn bestoite. en dood-
moecfe voortstrompelende gezelschap den heu^•el af naar den
otn-er tegenox-er Fort Cheex-er. Daar bracht een xuur dat een
hoogen rookzuil omhoog zond, en dat ojt den oex-er was aange
legd, Davy t'raiiston spoedig in een cano naar den ox'crkant 0111
te onderzoeken xx at er xx as. De knaap xvas stom x an x eroazing
toen hij hen zag.

Jack brandde xain x-erlaiigen hem ei-n x iaag ti- doen, cloch was
niet bij machte Marx' s naam ox'er de lijTjTen tc kiijgeii. Naai mate
zij den anderen xval naderden, begon zijn hart sneller te kloppen.
Hij xToeg zich ai of Jiij haar te zien zou krijgen. Hij maakte zich-
zelx'en xvijs dat hij het eigenlijk niet hoopte, en onderxxijl x'er-
langde hij er naar zoo als een xxoestijnreiziger naar water x'er-
laiigt.

HOOFDSTUK XV.

EEN EXPEDITIE MET DRIE DEELNEMERS.

Marx' xertoonde zicli nergens in de buurt x'an het fort.
Jack liracht den halx'en nacht door met het bepraten xain al

lerlei dingen met Daxdd t'ranston in den xvinkel. Hij xond er
een groote x'erlichting in, zich te kunnen ontlasten tegenover
een man die enkel rookte
tc maken.

,,Je hoeft me niet uit te
Cranston bedaard.

Dit xx'as al xvat hij ox'er het onderxverp zeide. Vat het x'roii-
xvclijkc element in zijn moeilijkheden lictrof, hierox'cr zxx'eeg
Jack noodzakelijkerxvijs.

,,Als mijn zoons een paar jaar ouder xvaren," zeide Cranston.
„Maar nu ben ik hier aan handen en x-oeten gebonden."

Jack dankte hem kortaf. ,,Dit is 'n kxvestie xvaar ik zelf x'oor
zal moeten x-echten," zeide hij. ,,Ik zou nooit kunnen toestaan
dat je je tijd daar aan gaf."

,,Je zult Zeker n jiaar x'an de lui x"an 't gezelschap x'an Sir
Bryson mee terug nemen," zeide Cranston.

en begrijpend knikte, zonder drukte

leggen dat je geen dief bent," zeide

J ack schudde het hoofd. ..Humjiy Juli is 'n goeie vent," zeide
V  rijden, en ik zal miuhen rijden als de duivel.Vassall heelt ook 'n goeie kojr ojt z'n schouders op zijn manier.

maar slajijier maken. Zij kennenniet. Ze kunnen zc niet ox-erbluffeii. Zij zouden
kunnen binnenloojTen, en tegen de schooiers

ggen dat ze naar den duix'el kunnen h
transtun glimlachte. ,,Dat

het x-olk hier
hun hutten niet

oojTen.
r ,. 1 ^ is natuurlijk bij xvijze xTUi spreken."Cranston dacht een oogenblik na. „Neem Davv mee," zeide hij.
„De jongen heeft moed. Hij z.m maar al te graagJack xvas meer geroerd dan hij wilde tooiien.
aardig van j

meegaan.
,Dat is verd.e," gromde hij. ,,Maar ik

T-n,.crri ,. bb ,'.- 1 "b i /'■j- ijv kali t iiiet aaimcmen,
lean P-nil ii 1 . " *■ " xwel te groote x erantxx-oording.
tel'oos zon 1- b'enoeg om in te zien dat hij mij altijd mach-

Ik ga a l J'n ^-ull x-oor- vroeg Cranston.
r - „a ' ' kojipig.

riep hifub ^ vuist ojt de\i toonbank. ,,Nee, bij God!"
litie doet dat niet. nr

En hoe zouden wij Ze kuinien xVi 'i F f"" xermoorden!Jacks gezicht vaad h In . "F"" deden ook^,.
/.eide hij, „omdat ik nicT bangFnoi'f: n,.""-

alleen rond te rijden. . . . zelfs de po-
n nog niet eens te spreken van 't bin-
Roodliuichm die niet in 'n al te beste

zeide hij, ,.omdat ik niet
X'oor Ze ben„Best, maar 't is toch

„Je Züiidt er geen bemi
,,Daar jiraten xve niet

bied 't."

. '
'F te groote xvaag."
in zien om 't zelf te doen."

»\er. .Ma;ir ik ben hier baas en ik x'er-
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„Maar je bfiit mijn baas niet," mompelde Jack.
„Dat doet cr niet toe, maar ik kan 't je dan toch wel beletten,

Jp^^gcn, zcidc Cranston koppig. ,,Voor 'n cU rgelijk doel
It! van mij geen uitrusting."

Jack liaalde de schouders op, en deed alsof hij de zaak verder
het rusten. Cranston had kunnen zien aan Jack's vastberaden
gezicht dat dit niet zoo was, doch de factor dacht dat hij de si
tuatie in handen had.
,,Morgenochtend zullen we er Sir Bryson over spreken," ging

C ranston voort.

,,Bah! Sir Bryson!" mompelde Jack.
,,Ik zal hem er toe bewegen, Vassall in een cano naar de Cros

sing te sturen met een brief voor de politie. Ik zal hem mijn jongen
Angus en een Indiaanschen jongen meegeven. Binnen een paar
dagen komt de stoomboot, en die kan dan de politie meebrengen.
Als de boot de Crossing bereikt, voordat zij er zijn, zal de kapi
tein teruggaan om de politie te halen. Als ze 'n beetje geluk hebben,
kunnen ze binnen een week terug zijn."

,, n Week!" dacht Jack. ,,Wat zou ik al dien tijd moeten uit-
wiercn? Zeker op mijn duimen bijten?"

Tegen clen morgen had Jack zijn plan klaar. Hij werd slechts
verhinderd het onmiddellijk te gaan uitvoeren, door zijn vurige
\'erlangcn Mary te zien, al wilde hij het niet tegenover zichzelven
erkennen, dat dit de reden was, waarom hij den heelen morgen
om het fort bleef rondhangen. Hij wachtte tot na het midden
van den dag, in de mecning dat Cranston hem zeker wel ten eten
zou vragen, doch de uitnoodiging kwam niet. Jack wist dit niet,
doch de factor had al jaren geleden het verlceiien cain gastvrij
heid aan zijn disch moeten opgeven. Juffrouw Cranston greep
juist dergelijke gelegenheden aan om haar woeste en per\-erse
natuur te tooncn. Ondertusschen liet Jack zich zooveel mogelijk
zien voor de vensters van het huis r'an den factor. De dames
van Sir Br\'son's gezelschap kwamen den gehcelen morgen niet
uit het pakhuis waar zij ingekwartierd waren, en dus stond Jack
tenminste niet onder het onmiddellijke toezicht van Linda. Zijn
volhouden was tevergeefs. ̂ lary liet zich niet eenmaal zien. Tegen
den middag had hij zich opgewerkt tot een geweldige woede,
geboren uit een zich opgedrongen gc\'oel van \-erongelijking.
,,Ze had tenminste een woord van welkom voor een blanke kunnen
over hebben," dacht hij bitter, met ojizet haar zijde van de kwestie
oo'cr het hoofd ziende, die zij hem anders reeds duidelijk had
gemaakt. Eindelijk gaf hij het op en verwijderde zich oain het
fort.

Terwijl hij oppaste niet door Cranston te worden gezien, ging
hij naar het Indiaansche dorp, dat op een plateautje aan de rivier
lag, een halve mijl ten westen van het fort. Xa het bereikt te
hebben, zocht hij het opperhoofd op, en wist langzamerhand
het gesprek op paarden te brengen. Even later werden cr reeds
onderhandelingen gevoerd, en binnen een uur was Jack eigenaar
van twee behoorlijke ponnies, met een zadel voor de eeiie en
een pakzadel voor de andere. Eenigcn van de Indianen hadden
met Cranston handel gedreven, en door r-an de ecnc tepee naar
de andere te gaan en een premie bo\-en de prijzen \-an de Com
pagnie te beloven, was Jack in staat het \-ocdsel dat hij noodi.g
had, en een Winchester en ammunitie bij elkaar te krijgen. Hij
betaalde dit alles met een order tot betaling op Cranston af te
geven, vergezeld van een briefje, dat aldus luidde;
Waarde Cranston,
Ik lioop dat je me dit niet kwalijk zult nemen. Tk heb een gc\-oel

alsof jij de cenigc vriend bent dien ik heb, en ik wil je niet erge
ren, maar ik móet gaan. Als ik een heele week om 't fort moest
rondhangen zonder iets te doen, zou ik gek worden. Maak je
maar niet ongerust over mij. Ik weet precies wat ik moet doen,
en ik word heusch niet vermoord. Binnen een paar dagen breng
ik je je paarden, en meteen Garrod en Jean Paul mee terug,
of ik moest ze moeten begraven.

Vertel jij het maar aan Sir Bryson en z'n lui.
De groeten aan Mary. Jack."
Tegen negen uur had hij reeds vijftig mijlen afgelegd, en toen

moest hij wel halt houden omdat zijn met gras gec-ocde paarden
niet c'crdcr konden. Hij liet ze los, at wat en rolde zich in zijn
dekens bij het vuur, doch niettegenstaande zijn \-ermoeidheid,
kon hij toch den slaap niet vatten. Hij bevond, dat hij, hoe hard
hii ook gereden luid, toch de pijn in zijn borst met had kunnen
ontrijden „Mary! Mary! Mary!" klonk het met iedercn hart-
slu{£

Slapeloosheid was iets nieuws voor Jack. Tegen zichzelven vloe-
1-enci sloot hij vastbesloten de oogeii en trachtte te slapen, doch
te\-crgccfs Hij stond dus maar weer op en gooide nog wat brand
stof op het \'uur. Hij stak zijn ]hjp aan en liep op het gras der
nriirie' op en neer en keek op naar de stille sterren om vrede. Als
lii' aan de paarden wat van zijn eigen rusteloosheid had kunnen
mcdedeelcn zou hij voortgereden hebben, doch nu stonden de arme
r iereii daar' dichtbij met hangende koppen, te moe om te eten.

h indelijk viel hij in slaap, natuurlijk, doch werd bijna onmid-
1  ifhl-weder wakker door, naar het hem toeleek, verwijderd hoef-
irnoDcl In de wildernis is dit een bcteekcmsvol geluid, en,

ffrw'i 1 hil overeind ging zitten, luisterde hij aandachtig. Aan
1  hewoLdnu der sterren zag hij dat cr verscheidene uren waren
, nonen sedert hij in slaap viel. Het konden zijn eigen paarden
r omdat die ldok4n aan de pooten hadden. In iedergival naderden er meer dan twee. Ze kwamen uit de richting

\'an het fort. Terwijl Jack de wenkbrauwen fronste, vroeg hij
zich af of Cranston zoo ver zou gaan te trachten htm de uit^•oering
\-an zijn plan te beletten. Met instinctmatige x'oorzichtiglieid
trok hij zich van het vuur terug, en hurkte neer in de schaduw
van een wilgeiiboschje.
Er kwamen vier paarden aandrax'eii. Jack's beide paarden

kwamen naar hen toe sukkelen uit de duisternis, een welkom
hinnekend. Het vuur cdamde tusschen Jack en de pas-aangeko-
menen, en hij kon hen niet goed zien. Hij voelde dat het twee
ruiters waren, en toen zij zicli uit den zadel lieten glijden, bleek
het dat een van hen rokken aan had. Een oogenblik teekenden
zij zich af tegen het schemerachtige licht van den oostelijken
hemel, en Jack's hart begon tegen zijn ribben te bonzen. \'oor-
zekcr was er slechts een zoo gracelijk hoofd, dat op zulke mooie
schouders rustte, doch hij kon het niet gelooven. Toen naderden
zij zijn \-uur, en zag hij het werkelijk: het was Maiy Cranston
met Davy.

Zij zag zijn in-elkaar-gefrommelde deken bij het \-uur liggen,
en keek naar de plaats waar hij neerhurkte, terwijl het licht van
het vuur \Teemde, sterke .schaduwen op haar verlangende ge
zicht wierp. ,,Jack!" riep zij zacht. De stem klopte rechtstreeks
aan zijn hart.

Zijn koppigheid liet hem in den steek. Hij kwam langzaam
naar hen toe, over het gelieele lichaam beeend, en \Teeselijlc
\'erlegen. ,,M'at doen jullie hier?" vroeg hij met bex'ende stem.
„Wij gaan met je mee," mompelde Mary. Ook haar stem beefde

alsof haar hart haar in de keel klo5)te.
Er eajlgde een oogenblik cam stilte. Jack keek haar aan als

een onwaardig zondaar, die niettemin den hemel \'onr zich ziet
opengaan.
„Ben je niet blij ons te zien?" vroeg Dary, terwijl hij naar

hem toekwam.

iMaar Jack kon geen woord uitbrengen. Terwijl hij plotseling
zijn armen om de schouders cain den knaai^ sloeg, drukte hij
hem tot Davy ei van begon te schreeuwen. Het was \'oor Mary
bedoeld, en zij zag dit. Terwijl zij zich op den grond liet zakken,
deed zij alsof zij erg dndc bezig was met het vuur op te rakelen.

Zij begonnen allerlei malle praatjes te uiten zonder dat iemand
er zich om bekommerde liöe mal; zij lachten om niets, en deden
telkens dezelfde \Tagen zonder dat iemand op het antwoord
lette. Jack ging haastig hun paarden afzadek'U en een blok aan
de pooten doen. Toen hij liiermede eindelijk gereed was, en zt'
los gelaten waren, kwam hij naar Mary toe. Zij was bezig de etens-
kist ^■oor den dag te lialen en thee te zetten. Da\y ging heen
om palen te snijden voor hun beider tentjes.

,,Jl wilt nu toch goede ^•vienden zijn, nietwaar?" zeide Jack
smeekend, .,na wat je pas gideden zei!" (Wordl vervolgd.)

SWAENVLIET EN BET JE WOLF F.
Kort geleden braclifen de dagbladen het berielit, dat de

tegenwoordige eigenaar de laatste o\-erb]ijfseIen \'an het buiten
Swaenvliet aan den \'oigerweg in de Beemster, ecu liek met
])oorthuis, laatstelijlc afgebeeld in ,,Buiten" van 27 Nov. i()i5
(blz. 509), in behoorlijken toestand wil brengen, na de toezegging-
van den minister r-an Binnenlandsche Zaken, dat hier\-oor een
subsidie verleend zal worden.

Niet over het heuglijke van dit bericht willen wij uitweiden.
We willen slechts iets zeggen over de mededeeling, aan dit
bericht toegevoegd, dat Elisabcth Wolff geboren Bekker, met
haar vriendin -kagje Deken een groot gedeelte \"an haar le\'en
O]-) ..Swaenvliet" heeft doorgebracht, en daar o. a. het Beemster
winterlec'cn heeft Ixv.ongen.

Ons is daar\'an niets bekend en wij twijfelen aan de juistheid
cr van.

Elisabeth Wolff was gehuwd met den jiredikant .\drianus Wolff,
den Beemster predikant, wiens juistorie in Midden-Beemstcr
(de z. g. n. ,,buurt") stond en nog staat, en daar woonde nok
Betje, zijn vrouw. In 1777 verloor zij haar man, ging met haar
vriendin .^agjc Deken samen wonen, eerst nog in cU» Beemster,
maar spoedig daarop verhuisden de vriendinnen naar de Rijp,
waar zij woonden in het in ,,Buiten" van 25 INIei 1912 afgebeelde
huisje, waarmee hun letterkundige samenwerking een aan\-ang
nam, die zij in 1781 o]-) ,,Lommerhisf" te Beverwijk \-oort-
zetten. Hiermee is niet ontkend, dat Betje Wolff wel eens o]>
,,Swaenvliet" vertoefd heeft, maar dat zij cr ,,een groot gedeelte
van haar leven" heeft doorgebracht, is toch niet geheel juist.

Tntusschen kan ,,Swaen\-|iet" toch wel een historisihe buiten
plaats genoemd worden, omdat het 't buitenverblijf was van
Tfirk van Os, mede-ojirichter \-an de Oost-Indische Compagnie,
die den grootcn stoot gaf tot de droogmaking van de Beemster
en wiens nageslacht cr tot in de \'orige eeuw woonde.

Ten slotte een vraag aan de Rijkscommissie voor de N'edcr-
landsche monumenten: zouden de beide fraaie beelden, thans
staande in den tuin van het Rijksmuseum en afkomstig van
het hek \'an ,,Swaenvliet", niet op hun oude plaats kunnen
worden teruggebracht, waar ze behóóren, nu dat liek toch in
goeden toestand wordt hersteld, dank zij een subsidie, die
aanleiding geeft te veronderstellen, dat op goed onderhoud bij
voortduring zal worden gelet ? Laat men toch slechts in het
alleruiterste geval in en bij musea opbergen wat deel uitmaakt
van nog bestaande monumenten! L.
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DE BOUWVALLEN VAN BAALBEK. DE BACCHUS-TEMPEL.

DE BOUWVALLEN VAN BAALBEK.

,N'
'AN den kalen berg, die opwaarts naar Scïr gaat, tot

Baiil-Gad toe, in het dal van den Libanon, onder aan
den berg Hcnnon: al hunne koningen nam hij ook
en sloeg hij, en doodde hen."

Wordt in deze sombere Bijbel-vertelling van Jozua's daden
een bladzijde opgeslagen van het verschrikkelijke ^"crleden \"an
dat aardige Turksche plaatsje, dat nog heden Baiilbek wordt
geheeten? Een schilderachtig Oostcrsch stadje, half-verscholen
<inder het groen, beschaduwd door het hooge gebergte van den
Libanon, waarvan het een der dalen verlevendigt, gaat zijn nu
haast vergeten bestaan, vooral in dezen tijd van den allerschrik-
kclijksten oorlog, voort alsof het niet een welhaast drie duizend
jarig verleden kent vol van de meest barbaarschc oorlogs-ellcnden.
Het is vergeten, het vermaarde Heliopolis der vóór-christelijke,
tijden, dat vooral beroemd was om zijn heerlijken tempel aan
den zonne- of vuurgod Baal gewijd, met zijn in de oude wereld
zoo N'cmiaarde orakel, dat door keizers en koningen werd geraad-
]decgd. De goden veranderden met de lotgevallen der stad wel
e'an naam: voor Helios kwam Baiil, voor Baiil kwam Jupiter,
maar de tempel, een der schoonste der oudheid, bleef bestaan,
in soms gcwijzigden opbouw, doch nagenoeg dezelfde in zijn funda
menten. Indien door dezen oorlog, die zooveel reeds verwoest
heeft, dat wij voorheen bestemd dachten om alle eeuwen te trot-
seeren, de geschiedenis van Europa en Klein-Azië onnaspeurbaar
in den nacht der vergetelheid verliep, doch men hield de bouw-
\-allen van Baiilbek en de aan hen \'erbondcn herinneringen aan
het ^'crledcn over, dan zou de mcnschhcid alleen reeds daardoor
opnieuw het A'erleden kunnen herleiden tot de bronnen der ge
schiedenis. Want ofschoon dan de oudste naam van Baiilbek —■
Heliopolis — ons heden Weinig zegt, teminder wijl deze niet de.
ecnige stad ter wereld was, aan den zonnegod gewijd, van Baiilbek
is de geschiedenis onomstootelijk te bewijzen door de tempel
bouwvallen, welke heden nog een der schoonste ruïne-complexen
vormen, welke zich men kan voorstellen. De stad in het Libanon-
gebergte met den grootschen tempel aan Baal, clen Heidenschen
vuurgod, gewijd, werd reeds door keizer Octavianus tot Romeinsche
kolonie verheven, bewijs van haar aanzien in de wereld van dien
tijd. Maar kort na de opkomst van de Muzclmansche levens
beschouwing en de onweerstaanbare o\-crwinningskracht, welke
van haar uitgaat, wordt Baiilbek, rijke en volkrijke stad, door
cleMohammedaansche horden, van het naburige Damascus uit,
ingenomen. Uagteekent ^'an dat oogenblik haaV ondergang?
De volgelingen van Mohammed, ^djanden ^■an de valsche goden,
zooals geen enkel overwinnend volk A-óór hen, hebben zeker van
den Baiil's tempel A'crwoest, wat het overwinnende Christendom
er van had overgelaten. Niettemin, met of zonder den ceredienst
Aan Baiil, Baiilbek bleef A'oor latere OA'cnvinnende horden over
om steeds opnicuAV geplunderd te worden. In 1090 zijn het de
gevreesde Sclsjoeken, in 1134 is het de wereldvcnvoester Djengis-
chan, een halve eeuw later sultan Saladin, die haar inneemt en
het geAVcld zijner horden op haar nu kwijnend IcA'en laat uitvieren.
Toch Avordt zij telkens als Muzelmansche stad hersteld, maar
dan bedreigen haar de Kruisvaarders. Gelukkig slechts uit de

A'erte, Avant nimmer dringen zij tot Baiilbek door. Dan nog eens,
in 1400, ondergaat zij jdundering en \-erwoesting door den
,,Manken Timoer" en zijn legers. In 1517 Lomt zij onder C)tto-
maansch bestuur en dit bezegelt haar ondergangdoor het langzaam
A'crval, dat heel het Turksch beu'ind kenmerkt. N'oeg bij dit
A'crleden A'an aanA'al, beleg, A-erAVoesting door overwinnend krijgs-
A'olk, het A-erderf, de ix'stilentiini, en de A-er\A'oestingen, A-eroor-
zaakt door herhaalde lu^A'ige aardbcAÜngen, en A'erAvonder u dan,
dat er heden nog die grootsche bouwA-allen A'an oAcr zijn, Avclke
men ,,dc ruïnen A an Baiilbek" noemt.

Zij zijn misschien A'ooral gespaard gebleA-en doordien zij, .\kro-
polis A'an de ondergegane statl, op clen heuvel lagen, die het
tegenAvoordig stadje flankeert. De steeds A'oortgaande leA'cnsont-
Avikkeling heeft noodzakelijkerAvijze meer oude steden A'crAVocst
dan alle krijgshorden A'an het A'erleden. Neergi'stort door aard-
bcA'ing of AvapengeAA'eld, Averckn de reusachtige kolommen en
atchitraA'en allengs bedekt door een beschermende laag humus,
Avclke hen A'oor eeuAven aan het naspeurend menschenoog en de
A cnuelcnde menschcmhand onttrok, tot zij in de eerste jaren
de^m eeuAV door Duitschc archeologen Averden ontgraven.

1  -m gcAVeldig ruinen-complex, en (mdanks deschrikkelijke Aauwoesting. AvaarA'an de eerste aanblik reeds ge-
uigt, IS het A'erloop dezer hooggelegen tempelstad nog zeer Avel

na te gaan. De Akropolis A an Atiiene met zijn AVecrgakios Parthe-
schooner Avczcn in zijn ommuring van Kvklopische

tip luïnes A'an Baalbek doen in grootschheid
;.r tcmpelbouwA'allcn aan den NTjl. Wat
tenmel nJ'"i f fundamenten van den Baals-
de TvdAÜfrnl'^fr^ luaar schooner en beter bcAvaard gebleven,aa'm ueAwi? die den A'erheugenden god Bacchus
AA'orden ic'icht ^uclere gedaante van den zonnegod magbmkstuk^va^de Baaistempel is echter een prachtig, StWuit deïti,d gebleven, al clagteekont dit
en gedeelteliik vnn 11 -^ntoninus-Pius — tAVeede eeuAV—
telline Het A-erledon^''^'^'^ ''■c derde eeuAv — onzer jaardeze kolommen met hunbin eeuAA'en, dat slaapt inhun reusachtige afmeHnS cbè v ' '"^^l^^teehm, sierlijk, ondanks
besch'iA'ine uetuieen Iq ^ 1' 1 doordrongen kunst-lu.tvcrg°èjd';"kK:tL-S^^^ n,«van den al in de. Romeinscho , 11 en de ruAVe bewerkmgti'ilitlinn" .1..; . ' . . "^''fPeul Tiict A'ei'bazing gadcgcslageii

kon tcAveeg brengen. Ma-o- i.r.KK zij beschikten, zooveel
door alle tijden heen bewe-/ :- uicmscholijke hcnscnen niet
Hoe deze ,,driestecn" hier kunnen A crrichten?
tot grondslag van den temnol l.; hoeksteen, dan toch
in verdiepen. Alles is gront^i-k ; wij zullen er ons nietn de tempel-bouAA'A'allen v an Baal-
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bek, en wanneer men met ecnige aandacht hun grondslagen volgt,
tm deze vergelijkt met de neergevallen zuilen en kolommen in
het rond, dan rijzen de oude tempels in de verbeelding op en ont
waart men met dat geestesoog, dat ieder, die over de dingen der
oudheid nadenkt, en zoo gaarne het verleden in het gouden licht
ziet der ondergegane menschcngrootheid, een der statigste tempels,
waarop de tijden voor en na het ontstaan van het Christendom
konden bogen. Vooral de ingang van dezen tempel moet indruk
wekkend geweest zijn.
Toch niag de bezoeker van de hoog gelegen tempcl-bouw\'allen

A'an Baalbek niet nalaten ook het schilderachtige stadje te be
zoeken, dat nog heden den naam van de voorheen zoo beroemde
tempelstad levend houdt. Ook dit heeft zijn oudheids-hcrinncring:
een kleinen tempel uit den Romeinschcn keizerstijd, nu sinds
vele eeuwen kerk, en aan een Sinte Barbara van de Maronitische
Christenen gewijd. Zij wordt in het Arabisch van heden ,,Barbarat-
cl-atika" genoemd: de oude Barbarakerk. Wijl zij lager lag dan
de oudere heiligdommen op den ,,Akropolis", is zij als gebedshuis
in het leven van de drie op elkaar volgende godsdiensten, welke
sedert het begin onzer jaartelling het lot der stad bchecrschtcn,
overgegaan: als hcidensche tempel gebouwd, moskee van de
Muzelmans geweest, kerk van de Marohitisclic Christenen geworden:
is het nu, zooals voorheen, nog steeds de onvergankelijke zon,
welke daarboven in den Baaistempel in ceuwigbrandcnde vuren,
steeds door menschen- en dierenoffers laaiend gehouden, de
waarlijk aanbiddelijke zon, die haar bestraalt zooals de eeuwen
oude kolommen en steenvlocren daar omhoog, en er, eiken dag,
dat le\'en terug roept, dat met den avond sterft en met den
morgenstond hcrwaakt — „in saccnla saeculornm".

Oventemhi!' verboden. MauRITS WaGENVOORT.

De Languedoc'sche Schorpioen.
Het Gezin ( Vervolg).Ten einde het verdere onderzoek te vergemakkelijken,

breng ik ieder moedertje met haar gezin afzonderlijk
in een kleiner glazen verblijf over.
In 't vroege morgenuur zie ik, dat de pas bevallen moeder

tjes nog een deel der jongen veilig onder 't lichaam bedekt houden.
Als ik 't wijfje voorzichtig met een strootje oplicht, zie ik te midden
der jongen, die nog geen plaats op den moederlijken rug hebben
gekregen, eenige dingen liggen, die het weinigje, dat ik hierom
trent in de boeken vond opgeteekend, geheel logenstraffen. Men
beweert n. 1. dat de schorpioen levende jongen voortbrengt. Dit
is onjuist, daar de jongen niet 't daglicht aanschouwen in de
gedaante, zooals wij ze later kennen.

En dit zou ook onmogelijk anders kunnen. Hoe wilt ge, dat
naar voren gerichte scharen, uitgespreide pooten, en omgekrul
de staarten zich een weg zouden banen? Nimmer zou het met
zooveel aanhangsels voorziene beestje uit de smalle wegen kunnen
te voorschijn treden. Het is dus beslist noodzakelijk, dat het
zoo klein mogelijk ingepakt ter wereld kome.
De onder de wijfjes gevonden overblijfselen zijn inderdaad

eitjes, echte eitjes, die nagenoeg gelijk zijn aan die, welke de ana
tomie ons vertoont in 't tijdperk van een reeds gevorderde
dracht. Het diertje, dat teruggebracht is tot de afmetingen van
een rijstkorrel, ligt met den staart tegen het achterlijf gestrekt,
de scharen zijn tegen de borst, de pooten langs de zijden geplaatst,
zoodat het kleine eivormige figuurtje niet de minste uitstekende
punten vertoont en zeer gemakkelijk glijden kan. De diepzwarte
stippen op den kop kondigen de oogen aan. Het diertje ligt in
een druppel glasachtig vocht, voor 't oogenblik zijn wereld, zijn
atmosfeer, dat door een uiterst teer huidje omsloten wordt.
Die dingen zijn inderdaad eieren, waarvan ik er bij den Lan-

guedoc'schen schorpioen dertiga veertig, bij den zwarten iets minder
tel. Ik woon slechts het eind der bevalling bij, maar wat ik ervan
gezien heb, is voldoende om de overtuiging te bevestigen, dat
de schorpioen zich inderdaad door middel van eieren voortplant,
en dat de bevrijding der jongen aanstonds na het leggen plaats
heeft.

Daar mij het zeldzame voorrecht te beurt ge\-allen is die
bevrijding bij te wonen, kan ik het proces in al zijn verschillende
phasen vertellen. Met het voorste gedeelte der kaken grijpt
de moeder het eivlies voorzichtig aan, verscheurt het, verwij
dert het daarop en slikt het tenslotte in, kortom, ze doet den
jong-geborene met dezelfde teedere zorgen ter wereld komen,
als waarmee ook het schaap en de kat hun jongen \-an hun wind
sels bevrijden. En hoe ruw en onbehouwen het werktuig ook
moge zijn, ik heb nooit gemerkt, dat 't teere schepseltje er de
minste of geringste wonde mee toegebracht werd.
Evenmin als het lammetje de moederlijke hulp derven kan

oni zich van zijn luiers te ontdoen, evenmin kan de jonge schor
pioen hierbij zijn moeder missen. Ik zie er, die, bedekt met slijm,
zich onbeholpen in het half verscheurde omhulsel bewegen en
niet in staat zouden zijn zich te bevrijden, als de moederlijke
hulp niet bijtijds verleend werd. 't Valt te betwijfelen, of het
jong hierbij wel medewerkt. Wat vermag zijn zwakheid tegen
die aiidere zwakheid, de geboortezak, die niet veel dikker is dan
het binnenste vliesje van een ui.
Het jonge vogeltje draagt aan 't eind van den snavel een tij

delijke verhevenheid, den z. g. eitand, waarmee het de eierschaal
verbreekt. Hij, die zoo voordeelig mogelijk opgevouwen ligt,
wacht gelaten de hulp van buiten af. De moeder moet hier alles

de bouwvallen VAN BAALBEK. „CELLA" van DENIOUDEN BAALSTEMPEL.
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doen, ze zorgt er zelfs voor, dat alle sporen der plaats gehad heb
bende bevalling verdwijnen, tot de onvruchtbare eieren toe,
die gelijk met de andere mochten mcdegekomen zijn.

Eindelijk zijn de jongen goed en wel uit hun hulsels bevrijd.
Ze zijn wit van kleur, meten negen millimeters bij den Langue-
doc'schen schorpioen en vier bij den zwarten. Naarmate hun eerste
toilet vordert, kruipen ze achtereenvolgens langs den moeder
rug omhoog en hijschen zich langzaam tegen de scharen op, die
het wijfje voor hun gemak plat op den grond heeft uitgestrekt.
Met behulp van hun klauwtjes houden ze er zich zoo ste\'ig aan
vast, dat men ze er met een penseeltje niet kon afborstelen, zonder
die teere schepseltjes een weinig geweld aan te doen. Eindelijk
zijn moeder en kroost volkomen tot rust gekomen en is voor
mij het oogenblik aangekomen eenigc proeven te nemen.
De schorpioense, door de kleintjes als met een mantel van witte

mousseline omhangen, is wel een beschouwing waard. Ze ligt
onbeweeglijk, met den staart sierlijk gebogen, maar nauwelijks
bedreig ik haar met een stroohalmpje, of ze verheft plotseling
de beide scharen in zulk een dreigende houding, als ze zelfs tot
haar eigen verdediging niet aanneemt. De beide vuisten doen
of ze tot boksen gereed zijn, en de scharen zijn onheilspellend
geopend. De staart daarentegen komt hoogst zelden in actie,
omdat een te krachtige beweging een deel der lading zou kunnen
doen vallen. Mijn nieuwsgierigheid stoort zich gelukkig niet aan
't gezicht van een paar dreigend opgeheven vuisten. Ik laat een
der kleinen vallen en zet hem op korten afstand vlak voor de
moeder. Deze schijnt zich daarvan al heel weinig aan te trek
ken, ze beweegt zich niet; waarom zou ze ook? De gevallen zoon
zal zich best alleen redden. Zie, hij beweegt en spartelt, en binnen
't bereik der moederlijke scharen gekomen, klimt hij er haastig
tegen op en voegt zich opnieuw bij zijn broertjes. Opnieuwzethij zich
in den zadel maar zonder nochtans de vlugheid ten toon te spreiden
van de zoons der Lycosa, die kunstrijders
in de hooge rijschool, i)
De proef wordt in 't groot herhaald.

Ditmaal doe ik een gedeelte der lading
vallen. Langen tijd schijnt de moeder
niet te weten hoe te handelen; ze schijnt
zich ongerust te maken over de kleintjes,
die in allerlei richtingen heen en weer loo-
pen. iMet haar beide armen — waarmee
ik natuurlijk de scharen bedoel — harkt
ze over het zand om de verdoolde scha

pen bijeen te drijven. Maar dit geschiedt
op uiterst ruwe en onbeholpen wijze, die
de stumperds in groot gex'aar brengt. Op
de roepstem x-an de kloek komen de afge
dwaalde kuikens in het hok terug; de
moeder schorpioen harkt haar gezin bijeen,
en voelen de leden opnieuw den moe
derlijken steun, dan klimmen ze ex'cn ais
vroeger tegen het lichaam op en wordt
het oude jjlaatsje op den rug weder inge
nomen.

Te midden van haar eigen zonen wor
den vreemde kinderen ex-en liefderijk op
genomen. Wanneer ik met een penseeltje
het gezin x-an een moeder geheel of gc-
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deeltelijk verxxij-
der en ik het

breng binnen het
bereik x-an een
ander xvijfje, dat
zelf een huis

houden heeft,
dan harkt dit de

jongen bijeen,
ex-en als ze dat
met haar eigen
kinderen gedaan
zou hebben en

laat ze ex-en goed
hartig 0J3 haar
rug klauteren.
Men zou bijna
zeggen, dat ze ze
aanneemt, doch

x'an aanneming
kan hier toch be
zwaarlijk sprake
zijn, het is x-eel-
cer de zelfde ver
blinding, die xx-e
ook bij de Ly
cosa op merken,
die niet in staat
is haar gezin van
dat x-an anderen
te onderscheiden
en eenx-oudig al
les opneemt, x\-at
onder 't bereik
van haar poo-

ten xvrienielt.
En nu had ik

zoo half en half
x-erxvacht, dat
de schorpioense,
ex-enals de Ly
cosa dat ook
doet, met haar
nakroost oj3 den
rug eens 'n xx-an-
delingetje zou
gaan maken.
Doch dit genoe
gen schijnt haar
ontzegd te zijn.
Is ze eenmaal
moeder,dan gaat
ze x-oor ecnigen
tijd niet meer
uit, zelfs niet in
't ax-onduur, als
anderen xx el hun
x-i-rmaak zoeken.
Veilig in haar
cel opgesloten en
zich niet In-kom
merend om spijs
of drank, xx'ijdt
ze zich geheel aan
deopx-oedingder BL lUWROEK BRCXNER KROPPER
kleintjes. DUIF.

De zxx'akke
schepseltjes hebben lu-t in den beginne
tamelijk hartl te x-erantxvoorden. Ze heb
ben om zoo te zeggen een txx eede geboorte
te doorstaan. Hoexx el ze tamelijk xx'el de
normah- gedaante aangenomen hebben,
zijn hun trekkm toch min of meer vaag
en is het net of ze in een soort x-an waas
gehuld zijn. Ze moeten zich eerst uit hun
zuigelingen-pak x rij maken, xx illen ze de
slanke gedaante x'un 't x-olxxassen insi-ct
x-ertoonen.

Acht dagin, die in x-olmaakte onbe-
xvi-eglijkheid op den moederrug xvorden
doorgebracht, gaan met dit xxerk heen.
\\'at hieroji plaats heeft, durf ik haast
geen x-erx-elling te noemen, omdat dit
ju-oci-s te X'eel x-erschilt x an de eigenlijke
vervellingen. flie later lu-riiaaldelijk plaats
hebbi-n. Bij die gele,genheid splijt de huid
ter hoogte xan den tliorax en uit die
enkele splct-t komt het dier te x-oorschijn,
dat een droog huidje achterlaat x-an pre
cies denzelfden x-orm als 't dier, dat het
zoo juist verlaten lu-eft.
Maar nu geschiedt er geheel iets

anders. Op ren glazen plaat leg ik
V. v bezig zijn hun huidje te x-erschxmrcn. Ditgeschiedt met langs x-aste lijmn. maar op alle plaatsen tege-

\] zooxxe X an x-oren, en x an achteri-n, als x-an op zij: de pooteii
komen uit hun slobkousen, de scharen uit hun étuis, de staart

i'cheedc, en t geheel bex-rijde dier heeft thans de normale
en?-, n S'Chorpioen aangtnomen. Hoewel nog altijd bleek
bu, r x-on T T tc- cialen en in de
T meest verh" 7 darteh-n. Wat ons hierbij
docsche ' 7 buitengvxviM.n snelle groei. De Langue-
u7w xSn7'7'"7"'' vroegc-r zeiden, omillime-
.schornioeu ziin' 7 veertien, die x an den zxvarten
xx-ordt na£rerir7<T " -7'"i f ^ zeven millimeter. De lengte dus
driedubbelt ^cutibbeld, hctgc-en het x-ohime ongeveer ver-
(Slot volD )
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ER.

eenige jongen, die

(\'ert. door P. G.)

op de moecierfdie z" Jp haTr' 7r.77T'"' 1"'" jeu-d eveneens
„jj,' 'd ^"^ooptochten meesjouwt. i luk in ons land vindt.  I e voor liet uitkomen der jongen niet een eierpakketLycosidtmen dergelijk

rondzeulen.

an lieefi men veel kans de rijkun*
S.L.

Boerenwijsheid.
_  nltijd slechter als eigenIn t land, xx-aar nien xec-l moet zaaien

i-n xx-cmig kan maaitn.
Hoort men geen lumn krat,ie,n

c lang melken geeft bloed

koopman. ''ikt gcstunnl wordon
(t.
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is zoo uitgebreid, dat zij voldoende variatie
biedt om er een belangwekkende tentoon
stelling van te houden.
De geneigdheid om te blazen, d.w.z.

om een krop te. blazen, hangt af van den
gemoedstoestand van het dier. Zijn de
dieren angstig of niet geheel in orde, dan
.,blazen" zij niet en zien zij er uit als de
niet blazende duif, welke op blz. 92
afgebeeld is.

In den paartijd blazen zoowel de doffers
(mannetjes) als de duiven (vrouwtjes) het
sterkst. De doffers blazen bij de meeste
rassen sterker dan de duifjes. Bij sommige
rassen is het verschil nauwelijks merkbaar,
terwijl bij andere de duiven nauwelijks
\'an gewone duiven te onderscheiden zijn,
wijl zij nauwelijks blazen.
Men treft nog verschillende modellen

kroppen aan. Sommige zijn langwerpig,
andere beslist peerr'ormig, terwijl onder
de edelste soorten bijna kogelronde krop
pen voorkomen.
Sommige kroppersoorten zijn kaalbeenig,

DUIVEN
Een en ander

over de

Kroppersoorlcn.
(ET ei
genaar

dige bla
zen van

de Kropduiven
of Kroppers is
zoo opvallend,
dat het onmid
dellijk de aan
dacht van lecken
\Taagt. Hoe wei
nig het groote
publiek ook van
duiven af weet,
toch is dit in
den regel nog
wel zoo veel, dat
men het bestaan
der Kroppers
kent.
Dat er onder

de Kroppers een
zeer groot aantal
soorten bestaan,
is echter iets van
minder algcmee-
ne bekendheid.

De familie der

Kroppersoorten

BLAUW ROEK HOLLE KROPPER

DOFFER.

De dijen zijn bedekt met lange \'ecren, welke gierhakken
vonnen, terwijl de beenen buitengcwo(;n zwaar ber'ederd zijn.
De krop wordt tamelijk vol geblazen en is min of meer lang
werpig. Men treft onder Hollandsche Kroppers ver.schillende
kleuren en kleurteekcningcn aan.
Ten eerste de eenkleurigen of rockkleurigen. Deze komen voor

in wit, zwart, blauw, rood, geel, Isabclla-vaal, zilvervaal, vaal en
enkele tusschenkleurcn. Zij hebben alle roodbruine oogen, zelfs
de witten.

Een zeer belangrijke rol spelen de zoogenaamde bonte Hol
landsche Kroppers en hienjnder treft men de allerfraaiste
dieren aan. Hier en daar wordt hun \^ederpakjc verlevendigd
door een witte aftcckoning. Op den krop bevindt zich een hal\ e-
maanvormige witte vlek, welke men de ,,slab" pleegt te noemen.

Bij de blauwhontcn, zwartbonten, blauwkrasbonten en zih'er-
vaalbonten zijn de 8 a lo buitenste slagpennen wit, terwijl ook
het onderste gedeelte ^•an het lichaam geheel wit is. De af
scheiding moet in een zoo scherp mogelijke rechte lijn over het
midden van de borst loopen.

Bij de roodbonten, geelbonten, isabelbonten en \-aalbontcn is
bovendien de staart wit.

Getijgerde Hollandsche Kroppers zijn in de laatste jaren
zeer zeldzaam geworden. Zij komen hoofdzakelijk voor in zwart
getijgerd.
De getijgerde Hollandsche Kroppers zijn geheel gekleurd in

den staart, de vleugelpennen en de \-oetbevedering. Het overige
gedeelte van het gevedcrte is of moet althans zoo regelmatig
mogelijk bedekt zijn met afzonderlijk liggende witte e'eertjes.
Deze mogen in aantal de gekleurde r'ecren niet ow-rtreffen.
Uitteraaid zijn de zwart getijgerden het mooist en deze treft
men dan ook nog het meeste aan op de tentconstellingen.
Er zijn nog een paar andore kleurteekcningcn zooals de rood-

bleeken cn geelbleckcn, welke o\'creenstemmcn met de bonten
van die kleuren, met uitzondering \'an den slab, welke bij de

,,bleeken" ontbreekt. Ook de kleurstaar-
tige Hollandsche bestaan nog. Zij zijn wit
en hebben een blauwen of zwarten staart.
Buitengewoon populair zijn de kleine

sidderhalzige Holle Kroppcrtjes, welke
nauwelijk grooter zijn dan een ferme \-uist.
Zij behof)ren tot de sierlijkste en \'roolijkste
onder de Kroppers. Zoowel \'oor de Hol
landsche Kroppers als voor de Holle Krop
pers Irestaat er een club hier te lande,
welke de belangen dezer rassen behartigt.
Voor een dozijn jaren kende men de Holle
Kroppers nauwelijks en thans nemen zij
een zeer belangrijke plaats in op de
tentoonstellingen.

Zij moeten zoo kort mogelijk van lichaam
zijn. Ook de staart cn de vleugels moett n
zoo kort mogelijk zijn. De kop moet sterk
achteruit gedragen worden, terwijl de
ballon zoo rond en breed mogelijk mijet
zijn. De staart moet horizontaal gedragen
worden, waardoor de holle- of schuit-
r'orm verkregen wordt, waaraan het dier

terwijl andere slechts licht bevederde boenen hebben, en een derde
groep zeer zwaar bevederde beenen bezit. Er zijn zelfs enkele
Kropperrassen, welke een kuif vertoonen.
In type en grootte loopen de meeste soorten ook nog enorm

uiteen. Tot de kleinste behooren de Holle of Amstcrdamsche
Ballon Kroppers, welke vergeleken bij de reusachtige Engelsche
Kroppers ware dwergen zijn.

Bijna zonder uitzondering zijn de Kroppers zeei vioolijkc en
lc\'cnslustigc dui\'en. Zij kunnen zoo vergenoegd klapuiekcnd
rondvliegen, waarbij zij den krop vaak opgeblazen houden.

Vele liefhebbers houden tusschen hunne andere duiven enkcK
kroppers, omdat zij zoo N'roohjk en gezellig ^
daarbij zeer tam en schijnen er genoegen in te scheppen, dat
Veklvempkral bcghmen onmiddellijk te paradceren cn koeren

wanneer rn hen toespreekt, doch vooral wanneer men hun
cfe' zijn weet men niet. Hoewel men

^'ermo'edde, dat zij uit het xTop lït "heden
andere soorten sierduiven, weu c. Holland
nimmer het bewijs gelc^-rch_^^ D

ook verschillende anderehet eerste land was in Europa

d dane Hollandsche Kroppers zijn
rassen gesproten. hebben hun eigen Kropper-

van de bij ditAlle 'laijdcn van West-Europa .

en daarbij met ons eigen land begi n reusachtige
In de Mi-ste plaats kan ons land tiots zijn op

Hollandsche Kroppers. tot de grootste Kroppers.
Do Hollandsche KroPPcr^ ̂eliooien

Zij zijn zeer krachtig hThaain^niet zoo opgericht
Engelsche Kroppers dragen -
doch meer verticaal en ongeve

11 ii'i-- — '1 tj ,

hoek van 40 graden

met den grond.

zijn naam te
danken heeft.
De beenen zijn

nagenoeg geheel
kaal en mogen
slechts zeer
spaarzaam beve
derd zijn.
De Holle Krop

pers komen thans
nu ook de geel-
enroodroekHolle
Kroppers klaar
zijn, in alle be
kende roekklcu-

ren voor. Het
fijnst zijn tot op
heden de wit-

roeken, bij welke
men het ideaal
nagenoeg bereikt
heeft.

De bonten,
welke eveneens

in alle kleuren
voorkomen, ko
men in kleurtce-
kening overeen
met de Holland

sche Kroppers,
doch zij ver
toonen op de
vleugels nog de
zoogenaamde
vleugelroos.

Foto's C. S. Th. vnu Gink.

CRÈME- WIT BA ND BR ÜNNER
KROPPER DOFFER.
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welke uit een 5 è. 8 tal witte veertjes moet bestaan.
Vervolgens treft men nog aan getijgerde Holle Kroppcrs en

wel hoofdzakelijk zwartgetijgcrde.
Van de kleurstaartigc komen alleen die met een blauwe of

zwarte staart voor.

De Roekkleurige dieren en vooral de blauwen komen ook voor
met witte slagpennen. Men noemt deze witpcnnen.
De Holle Kroppers zijn buitengewoon levendige dieren en

lecnen er zich uitmuntond toe om in een N'olière gehouden
te worden.
Hoe kleiner zij zijn, des te beter is dit. Het zijn dan ook

ware dwergkroppers,
De Belgen hebben hunne befaamde doch zeldzaam geworden

Gentsche Kroppers, welke in grootte veel overeen stemmen met
nnze Hollandsche Kroppers. Aan het uiterlijk van beide soorten
kan men duidelijk zien, dat er verwantschap bestaat tusschen
-de Gentsche en de Hollandsche Kroppers en we weten dan ook
van verscheidene gevallen, dat Belgische liefhebbers Hollandsche
Kroppers importeerden om hun Gentsch ras te verbeteren.
De Gentsche Kroppers komen voor in de bonte kleurteekening,

welke wij ook bij de Hollandsche Kroppers hebben, doch het
zijn de Dominicains(Dominikaners)der Gentsche Kroppers geweest,
welke in het buitenland aanhang gevonden hebben. De Domini-
kaners komen in de voornaamste kleuren \'oor, doch ook weer
hoofdzakelijk in zwart met wit. Zij vertoonen de zoogenaamde
Eksterteekening, doch de kop en een deel van den hals zijn wit.
Hierdoor is de bovenste helft van den krop wit.
De bovenste helft van de borst, de schouderdekvceren en de

staart zijn bij de Dominikaners gekleurd, terwijl het overige
gevederte wit is.

In overeenstemming met de duivenliefhcbbcrij in Duitschland,
Waarbij fraaie kleuren een lioofdrol spelen, zijn de Duitschc
kroppers in hoofdzaak ook kleurduiven en hoewel men natuurlijk
ook aan hun type eenige aandacht wijdt, slaan de Duitsche
liefhebbers vooral acht op fraaie kleuren.
Er zijn echter ook een paar Ki-oppcrrasscn in Duitschland,

bij welke de voim hoofdzaak is, zooals bij de beschrijving zal
blijken. Men treft onder de Duitsche Kroppers zoowel reuzen
als dwergen aan.
De grootste van alle kroppers zijn ongetwijfeld de Oud-

Duitsche Kroppers. Zij dragen het tot 50 c.M. lange lichaam
bijkans horizontaal. De pootjes zijn kort. De vleugels zijn zoo lang,
dat zij eenigzins voorbij den staart steken. Het staarteinde rust
nagenoeg op den grond. Zij kunnen den krop geweldig groot
opblazen. Hoewelzij niet direct elegante vormen vertoonen, gelijk
men dat bij de reusachtige Engelsche Kixrppers en kleinere Brünner
Kroppers aantreft, zijn ze toch fraai. Zij komen in nagenoeg
alle ia)ckkleuren voor; alsmede met witte vleugelpennen.
De fraaist gekleurde Duitschc Kroppers zijn ongetwijfeld de

Steigerkroppers, welke wat intensiviteit van kleur aangaat, met
elke duivcnsoort kunnen wedijveren. Wij bezaten eens een roodeir
doffer, wiens gevederte van het schitterendste rood was.
De Steigerkroppers komen in alle kleuren voor. Zij moeten

een witten snavel hebben, hetgeen natuurlijk moeilijk te bereiken
is bij de zwarten. De oogen moeten paarlklcurig zijn. Wat type
aangaat, zijn de Steigerkroppers gelijk aan slanke veldduivcn.
De krop van den Steigcrkropper is langwerpig. Soms blaast het

dier zoo kraclitig, dat de kop daardoor geheel achterover buigt.
De Steigerkroppers zijn gehard en vragen weinig eischen.

Duitschland heeft nog zijn Eksterkroppers met en zonder
voetbe\'edering. Deze komen in alle kleuren voor. Zij hebben
in plaats van een geheel gckleurden kop een witten ring om den
kop, waarin de oogen ter halver hoogte gelegen zijn. Zij komen
in alle kleuren voor. Het zijn echte kleurduiven en zij bezitten
weinig type.
Nog bezit Duitschland de zoogenaamde witkop en witband

Kroppers, welke
echte Kleurkrop-
pcrs zijn.
De Pommcr-

sche Kroppers
komen zeer veel

overeen met de
Hollandsche
Kroppers. Alleen
dragen zij het
lichaam meer
opgericht. Zij
komen in dezelf
de kleuren voor
als de Holland
sche Kroppers.
De roekkleuren
zijn daaronder
echter veel zeld
zamer en komen

thans bijna niet
meer voor.

De Saksische
Kroppers, welke
men in Saksen

Hollandsche
Kroppers noemt,

Falo C, S. 7h. van Giuk,

GEELBONTE HOLLANDSCHE KROPPER

DOFFER.

F oio C. S. Th. vau Giuk.

ZILVER]'A.AL HOLLANDSCHE KROP-
PER DUIF. NIET BLAZEND.

zijn kleiner dan
de Pommcrschc
en Hollandsche
Kroppers. Zij ko
men ook eenkleu
rig voor, doch
die met witte
banden worden
het meest ge
waard cerd. k) aar-
onder zijn de Isa-
bella-gelen het
fraaist en men

ziet deze dan
ook het meest.

Een prachtigen
kroppcr en wel
een Dwergkrojj-
pcr hebben de
Duitschers van

de B r ünncr
Kroppers weten
te maken. Deze
kroppertjes ko
men oorspron

kelijk rut Bohe-
men, doch in
Duitschlandheb-

ben zij hunne
huidige vohnaaktlieid bereikt. De Brünner Kroppers bobooien
tot de slankste en edelste kroppers. Zij behooren bijkans een
verticalen stand aan te nemen. Hnnne boenen moeten zoo lang
mogelijk zijn. Hunne taille moet dun zijn, terwijl de schouders
hoog opgetrokken gedragen moeten worden.
De Brünner Kroppers komen in zeer veel kleuren voor. Nagenoeg

alle roekkleuren zijn bij dit ras vertegenwoordigd, terwijl ook
een groot aantal kleuren voorkomen met witte \'leugelbanden.
In de fijnste kleurnuances treft men deze dieren aan. De crème-
en Isabelwitband-excmplaren vertoonen de teerste tinten.
De ooie\-aarstcckening kornt in het zwart bij dit ras voor.
In de laatste jaren zijn er ook geëksterde gefokt geworden bij

dit ras en wij zagen deze reeds op Hollandsche tentoonstellingen.
De Brünner Krappers, welke uiterst levendig en lieltallig zijn.

Iconen zich uitmuntend voor beginnelingen. Zij brengen hunne
jongen met zorg groot en behoeven geen \'oedsterdui\"cn voot
dit doel. De Brünner Kroppers zijn zeer geliard en N'liegen
gaarne. Zij kunnen dan ook uitmuntend \'liegen.

Veel overeenkomst met de Brünner Kropper A'ertoont de
Pragcr Kroppcr, doch terwijl eerstgenoemde kaalbeenig is, bezit
laatstgenoemde licht tot matig be\-cderde beenen.
Dc Franschen bezitten slechts een tweetal soorten Kroppers en

geen van beide Iiecft i'ecl belangstelling mogen venvekken in
het buitenland. In de eerste plaats noemen wij de zirogenaamde
Franschc Kroppers en in de tweede de zeer nauw daaraan ̂ •er-
wante doch iets kleinere Kroppers van Rijssel.
De Franschc Kroppers komen overeen met dc Engelsche, doch

zij behooren geheel kaalbeenig te zijn.
Hoewel wij de beschrijving der Engelsche Kroppersoorten tot

het laatste bewaard hebben, bedoelen wij daarmee geenszins dat
deze minder belangrijk zijn. Juist het tegendeel is waar en in
geen land staat de fokkerij van kroppers op zulk een hoog peil.
De Engelschen hebben slechts drie kroppersoorten en wel de
Engelsche Kioppeis, de dwcrgvorm daarvan, de zoogenaamde
Pigmics en de Norwich Kroppers. Deze drie soorten komen alle
in dezelfde kleurteekcningen c-oor. Nog bestaat in Engeland een
halfkropper of vlicgkropper, die hoofdzakelijk om zijn vlieg-
cigcnschappcn gehouden wordt.

Zij komen oc'crccn met de Holle Kroppers en wel met de
bonte, tenvijl van de eenkleurigen slechts de witten veiteaen-
woordigd zijn. °
De groote Engelsche Kroppers moeten zoo groot mogelijk zijn

en daarbij zoo slank mogelijk rondom de taille. De vleugels moeten
hoog gedragen worden De krop moet zoo veel mogelijk een
zun'cren ballonvorm nabij komen. De Engelsche Dweigkroppers
moeten m type hunne grootere naamgenooten nabfj koXn
Tengevolge van het enonne verschil in grootte ziin de lichmms
c-erhoudmgen niet jrrecies gelijk gebleven en reeds thans'treft
men onder de Dwergkroppers dieren aan, welke in cvrhouding
nog hooger op de pooten staan, dan de fijnste groote exernXren
Nog rest ons de Norcvich Kroppers te tschrij ïn/l V^^^^^^^

lyojijrcrs ontvingen hun naam van de stad,\vaarin zij X
stondcn en ook thans nog het meest gehouden worden Het zhn
fraai opgerichte, eenigzins gedrongen dieren. Zij zijn zeerleXX

soorten. Hun tvpe is echter niet zik or.v.,iV "i
daarvan wnden zij in Engeland met zoo veclvuldD Xhoudiï
De famihe der kroppers is zoo enorm uitgebreid dat eTna n"

ieders smaak wel iets bij is. De edelste s.w.rfl ■ ei naai
gemakkelijk te fokken in eischen tmnehik cX
omkijken, doch zij vergoeden door hu,-, ■ verzorging en
zeer veel, terwijl ̂ zij doXXnne vertamv- voorkomen
gezelligst in den omgang met hunne verzorgirrzjm"''^''^'"
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Vele soorten zijn zoo wuft, dat zij hunne ioneen fiehecl ver
waarloozen De kroppcrs zijn, wanneer zij kraStil biSen soms
niet in staat hunne natuurlijke viianrlr-n i-,. ,■ ® uiazcn, soms
nrachtine exemnlnnn UnrUf 'Dnden t. zien en wanneer menliracmige exempurui heeft, z:il men er beter aan doen ze in
een ruime vollere te huisvesten dn-.rm,.,-, i mer van tiid tot thrl ev. v,m anders veel kans loopt,ei vantija tot tijd exemplaren van te verliezen

Ovennmi.g Men. ^ g. Th. V.AX GiXK.

Geconserveerde bloemen.Het spoedige t'crwclken t-an de mooiste bloemen vaak doet
nicnigcen de verzuchting slaken: Konden ze toch langer luren
waarom zoo snel vergaan? uuien,

\x)oVlevendp\ilnem^ nemen met het volgende consert'eermiddellc\ ende bloemen, zal zijn wensch voor geruimcn tijd vervuld
f Lt vom-af kugddijk
bestaandTiiit ^ ÏnT gedroogd is, met een mengsel,X staande uit 3 deelen stearine, 3 deelen paraffine, 3 deelen sa-
hcylzuur en 100 deelen alcohol.

zand goed om, zoodat ieder zandkorreltje gedrenkt
1  '"f en spreid het daarna vlak uit om het goeddioog te kunnen laten worden.

1  praepareeren legt men ze in een kistje, waarvande bcdem met een laagje van dit zand bedekt is en strooit dan
c c verdere ruirnte met zand vol, zoodat de bloemen geheel onder
Jiet zand bedolven zijn.

Losjes gesloten moet deze kist op een plek gezet worden, waar
ZIJ twee of drie dagen lang blootgesteld is aan een hitte \-an 30°
a 40° C. (95° F).

Schud daama het zand uit de kist en de bloemen zullen hun
natuurlijke kleur en vorm hebben behouden, waarmede ze u nog
gedurende zeer langen tijd verheugen kunnen. G.

Uit het Zieleleven der Dieren,
De laagste beschavingstrap.Toen we onlangs schreven over het eigendomsbegrip bij

dieren, verzwegen we een door Darwin vermeld geval, dat
deze geleerde waarnam bij een aap in den dierentuin.
Deze aap toch was oud, bezat een slecht gebit en bediende

zich om noten te kraken van een steen, waarmede hij die vruchten
stuk sloeg. Dit dier hanteerde een werktuig, stopte dat na ge
bruik omzichtig weg onder het stroo en verdedigde het met hand
en tand, wanneer andere apen hem zijn bezit wilden afnemen.

Bij het lezen hiervan dachten we aan wat Wundt, de onlangs
nog zoo gehuldigde Duitschc schrijver van een standaard
werk der beschavingsgeschiedenis, leerde over den laagsten cul-
tuurtrap der menscliheid. Deze toch gaf als zijn meening, dat
het begrip werktuig een voorwerp aanduidt door eigen arbeid
tot gebiTiiksding ontstaan en dat daarbij een duurzaam bezit
moet vormen. De waardeering van het eigendom blijkt dan al
dadelijk uit de versiering van het werktuig en zoowel de techniek
om het te vervaardigen als het opsieren daarvan met eigendoms
merk of gestileerd symbool vormen als begin der kunst ook het
begin der menschelijke beschaving. Wundt wil, bij gebrek aan
weten omtrent den homo primigenus, in het midden laten of de
vrijwel ruwe of nauwlijks bewerkte klophamers en messen uit
het diluviale en tertiaire tijdperk documenten zijn van de vroegste
beschavingsgeschiedenis en stelt daarom de eerste blijken van
doelbewuste techniek en eigendomszin als voorwaarden voor
beschavingskenmerken.

Volgens Wundt zou dus de boven vermelde aap met het bewuste
eigendomsbegrip voor zijn klopkei ver onder den eersten cultuur-
trap staan. Een ander geleerde echter. Ernst Kapp, wiens opvat
tingen thans vrij algemeen worden gedeeld, huldigt de mcening, dat
inderdaad verder teruggetast moet worden dan tot het ontstaan dei-
kunst om den aanvang der menschelijke cultuur vast te stellen.

Het doelmatige in de techniek, redeneerde deze, is een begrip,
waartoe alleen door vergelijking te geraken is. De oermensch
bezat niets om met elkander te vergelijken dan de uitwerkingen
van zijn eigen ledematen op de hem omringende natuur om tot
het uitvinden van een geschikt werktuig te geraken. Hij be
schouwde zijn vuist en ontdekte, dat die zwaarder neerkwam
wanneer hij een steen omklemde en dan meer en ruwer arbeid
verrichten kon. Hij verlengde zijn arm met een opgeraapten
stok, bereikte meer effect met een been-, hout- of stecnsplinter
clan 'met zijn nagels. Vóór in de historie het werktuig gemaakt
werd, werd het dus gevonden.

Nu willen we gaarne aannemen, dat de apen 111 den natuur
staat stok of steen, waarvan ze zich bedienden om vruchten van
een boom te slaan of te gooien, na het gebruik achteloos weer
laten vallen; immers er zijn overal wel weer anclere werktuigen
daartoe voor het oprapen. De aap echter, die zijn klopkei
bewaarde en verstopte, nadert zeer dicht aan de cei=te bcscha-x-ingsvoorwaarden en we zouden zijn uitingen op denzelfden
cultuurtrap moeten plaatsen naast die xan den piimitiexenmensch 4oger is de aap, uit eigen krachten althans, nimmer
komen te staan. Wel komen de rotsapen van Gibraltar zich
xvarmcn aan de resten van een kampvuur, doch nmunei heefteerdezer dieren de gedachte bezeten om door bijwerpen van
brandstof het vuur aan den gang te houden.

Trnmven7 als uiting van instinctief doelmatig toepassen vanwc5ÏÏigS!^r£ltt U ccnor spm onl.agl.ik veel hooger dan

het gebruik van een steen tot het stukslaan x-an een kokosnoot.
Ook de lijsters slaan slakkedoppen stuk op een steen, dien ze
als aambeeld gebruiken, kraaien laten een mosselschelp op de
steenen stuk x'allen.

Sommigen, zooals Dr. Mullcr-Lijcr b.x'., gaan zelfs zoox'er bij
den prmiitiex'en mensch twenmin als bij het dier een bepaald
nadenken, een doelbewuste techniek te x'eronderstellen, doch
hierbij blijft onverklaard hoe dan de mensch, in tegenstelling
met de menschapen, zich wel opgewerkt heeft tot cle hoogere
beschavingstrappeii en daarbij blijk gaf allengs al xvat hij doel
matigs in de natuur xvaarnam te gaan overnemen ten eigen bate
en daardoor tot jager, x'isscher en landbouwer, x-lechter of
XVever xverd.

De tamme aap, xvelke allerlei kunstjes geleerd heeft, is schijn
baar een heele vent! Doch zijn x'ermogen tot imitatie heeft
grootendeels dezelfde cultureele xvaarde als het aangeleerde praten
der vogels; hoogstens kan men daarbij doffe begrippen waar
nemen in het zieleleven der dieren, reflexen van genoegens of
leed, x^astgelegd in hun geheugen. Ware het anders, — men
zou er sedert lang in geslaagd zijn de apen als werkkracht te
gebruiken. We lazen echter xvel, dat de aaji als leerling-x-ervcr
plotseling de verf begon op te eten, of hoe een leerling schoen
poetser op een gegeven oogenblik, na een schoen x-an buiten
met zool en al te hebben ingesmeerd, heel de flesch met poets-
goed leegde in den schoen. Ze blijven steeds onbetrouwbaar bij
hun arbeid en xvie er al in slaagde een aap voor zich de kokos
noten te laten plukken, moet steeds goed opletten, xvant krijgt
zijn xverlcman het in den zin om met de noten naar het hoofd
x'an zijn baas te gaan mikken, dan zal het dier zich dat kleine
genoegen niet ontzeggen. G. de Graaf.

De preekstoel in de Luthersche kerk
te Monnikendam.

Toen xvij in den x-origen jaargang een artikel over Monni
kendam opnamen, hebben xvij daarbij het mooiste, xvat in dit
stadje te zien is, in beeld gebracht. Op één uitzondering na,
zooals ons — tot onzen spijt te laat — bleek. Wij maken thans
dit verzuim goed, door hieronder een afbeelding te plaatsen
x-an den merkxxTiardigen jireekstoel in de ox-erigens onbelangrijke
kerk der Luthersche gemeente te Monnikendam.

Wèl merkwaardig is deze preekstoel in Rococo-stijl! Men
moge het betwijfelen, of deze zwierige, cenigszins dartele stijl
xvcl de aangewezene is x'oor een tot zoo'n ernstig doel bestemd
iets als een prcekgestoelte — dat xve hier met een zeldzaamheid
te doen hebben, die een kunstwerk in haar soort kan genoemd
xvorden, blijkt wel uit onze afbeelding.

Op het middcnx'ak x-an den preekstoel, die door engelen
gedragen schijnt, aanschouwt men een x-oorstelling in relief x-an
Jacob's droom.

De aiuisluitende banken vertoonen denzelfden stijl, terwijl het
doophek x-an cenigszins strenger opvatting is. L.

Foto C. Steenbcrgk,
DE PREEKSTOEL IN DE LUTHERSCHE KERK TE

MONNIKENDAM.
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%vfl omdat hier het- ,
de \'oortbrengselen
bodem ingeladen

wordt, om naar andere '
terwiil erondstollen en bewei ktt artiki ii n;kïS f-inlund .al M
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Finnen; nuDe meeste scliepen

HELSINGFORS. KADE.

HELSINGFORS.
Dk jonge HOOFDST.'VD van het land van de duixend meren.De omwenteling in het groote Moscovitische rijk heeft

behalve aan het eigen, ook anderen volkeren, die in
gedwongen samenkluistering in het oude Russische
staatsverband leefden, de vrijheid gegeven.

Zoo torst dan ook Suomi, het land van de duizend meren,
niet meer de ketenen van willekeur en knevelarij, waardoor het
Tsaristisch bewind zich kenmerkte.i) Het groot\"orstendom Finland
is thans een onafhankelijke republiek, de volksvertegenwoor
diging in de hoofdstad Helsingfors zal niet meer door den wil
van een vreemd vorst ontbonden worden en door den wil \"an
een vreemdeling geleid.

De betrekkingen tusschen Nederland en Finland zijn nooit
van heel grooten omvang geweest. Finland is voor ons wel niet
een gesloten bock, doch een waarin wij nu en dan eens bladerden
en waarvan wij enkele brokstukken onthielden, zónder dat de geest,
dien het ademde en de beteekenis wel goed tot ons doordrongen.

De geschiedenis van geestelijke en stoffelijke knechting, vooral
die der laatste twintig jaren, vestigde meer dan eens de aan
dacht op het ongelukkige land. En wij wisten, dat daar aan
de Bothnische golf en den Finschen zeeboezem, een volk onder
den Russischen knoet zuchtte, dat in het algemeen hoogcr stond in
beschaving, dan zijn onderdrukkers; een vredelievend volk, lijdend
en duldend, een volk van zachtaardige inborst, van dichters en
droomers. Toch zou men zich vergissen door te gelooven, dat de
Finnen zich het liefst in het rijk der stille gedachten ophouden en
dat het werkelijke leven langs hen heen glijdt, zonder dat zij daar
acht op slaan. De praktische zijde van het leven kennen zij even
goed, doch het bewustzijn daarvan openbaart zich niet in een
drukke activiteit, maar in een kalme volhardende energie.

Dat bewijzen hun steden en vooral hun hoofdstad Helsingfors.
Wanneer men van Lübeck uit, langs het oude Kalmar aan

de Zweedsche kust en de eilanden Gothland, Dagö en Oesel
varend, een zeereis die vijftig uur duurt, doch afwisselender en
aangenamer is dan de kortere landreis, rechts op een hoogen
krijtrots de oude Esthlandsche stad Reval ontwaart en de

hvesting Sveaborg voorbij is, dan doemt plotseling voor ons et

Finsclu; ,,Helsinki" op "met zijn torens," gebouwen en koepels.
Aan weerszijden van de boot schuift het eene na het andere
eiland voorbij, begroeide, als in het wild rondgestrooide groote
rotsblokken, een schilderachtig beeld vol afwisseling.

Hier en daar is het donkere groen onderbroken door lichte
plekken; dat zijn de witte villa's van welgestelde Finnen, die
hier hun zomerverblijf hebben. Na een half uur varens door de
Finsche scheren aanschouwen wij het beeld van de stad ,,tcn
voeten uit", met recht als uit graniet gehouwen, want vele
huizen en gebouwen zijn uit dat soort gesteente opgetrokken.
Wij varen door de Zuiclhaven, de handelshaven, en de diepte
van het water is zoo groot, dat het stoomschip onmiddellijk aan
het marktplein, de ,,Salutorget", kan meren.

Hier zijn wij al midden in de stad. Er zijn niet veel havens,
die een zoo goede verbinding met de open zee, aan diep vaar
water paren als Helsingfors en waar groote schepen tot in het
hart der stad kunnen komen. Aan beide zijden van de ha\'ens,
de reeds genoemde Zuid-haven, de Noord-haven de oorlogs
haven, Sanvikshaven, voor het verkeer van kleinere koopvaardij
schepen en roei- en zeilschepen, breidt zich de stad uit.

Zooals wel verondersteld kan worden biedt de Zuid-haven het
pesctireven, vóór het optreden der Roode Garden in Finland

Red.
I) Dit werd

bekend was

vlag varen, behooren aan
Finland onafhankelijk is hebben de F n-
sdic kleuren de Russische gi"ootendt;e >
verdrongen. De houthandel, -bewerking
en -uitvoer dragen wel het meeste Inj
tot het verkeer en de welvaart. 1 e in
duizenden naar de hoofdstad gevotude
boomstammen, worden er eeist gezaagfl
en dan uitger oerd naar de voornaamste
landen van Europa, behalve naar Rus
kind, dat Zelf voldoende hout heelt.

Dit nuiakt tien grootsten rijkdom uit
van het land: niit minder dan 22000U
K.M-. is bedekt met wouden en nog eens
wouden, welke dus eene opperrlakte

beslaan van ongeveer zeven maal die van Nederland. De e.xploi-
tatie van dezen onmetelijken roorraad hout gaat met leuzen-
schreden vooruit en de uitvoer is in tien jttar tijds reiduimeltl.
Zoo bedroeg die in ii)i,5 ruim 100 millioeii gulden, waaiwan
er \ier voor rekening komen van Nederland. Hier zien wij ook
de granietblokken en de tufsteen wattraan Finland zoo rijk i>,
verladen. . , i a

Een ironisch spel van het noodlot is, dat de hmsche Ijodtin
heeft moeten dienen tot verheerlijking \an zijn overwinnaars

onderdrukkers. Het standbeeld voor .Mexander 1 te Petiogiad
bestaat grootendeels

en

en dat voor Alexander 11 te Helsinglors
bouw van tle be-

.

uit Finsch graniet, welk materiaal ook bij den
roemde Isaakkathedraal is gebruikt. De tulsteen, kunstig bewerkt,
siert o.a. verscheidene paltizen van Russische ^•orsten en rijks-
grooten.

Het pajiier, door Finnen vervaardigd en uit hnn hoofdstad
in groote hoewelheden uitgevoerd, moest dienen tot t'erkondi-
ging van hun smaad en r'ernedering. In de Ijureatix der Rus
sische regeering werd lut veel gebruikt, en bijna alle Russische
dagbladen werden er op gedrukt.

i3e scheepswer\-en en machinefabrieken moesten het materiaal
leveren voor dc oorlogsschepen die in de Noord-haven altijd
als een dreigende Russische wacht gereed lagen, om verzet te
smoren. En zooals de oorlogsschepen in de Noord-luu'en de
,.stoffelijke overhcersching" aantoonden, zoo moest de hoogge
legen Russische kerk, wier beeld de Zuid-har-en behecrscht, het
,.geestelijk overwicht" verkondigen.

Wie verwacht, dat Helsingfors een belangwekkend en boeiend
stadsbeeld oplevert, door bouwwerken, waaruit de geest en
karakter van het verleden spreken, of die gekenmerkt worden door
een eigen nationalen stijl, r'crgist zich. Helsingfors zal den min
naar van het schoon der oude steden niet Iter redigen. Het is
ook betrekkelijk een nogj jonge stad. Wel dankt zij haar naam
aan de oude Helsingers, aan wie de h'-rinnering ixdc nog r'nort-
Iceft in Helsingör en Helgoland. Doch die leefden verstiooid in
kleine nederzettingen. Gustaaf Wasa, de Zweedsche koning en
volksheld, heeft Helsingfors gesticht: op last r an Koningin
Christina, dc dochter r-an Gustaaf Adolf, werd dt- stad in 1(142
verplaatst naar het terrein, waar zij zich thans vi-rheft. Zwedeii
en Russen hebben herhaaldelijk cm haar gevocliten, waarbij
de met de Zweden versmolten Finnen, en de eigenlijke Finnen
dapper mcdestreden tegen de Hoskovleten, totdat de kiatsten
in 1808 haar voorgoed in bezit kregen. Eerst tien jaar latei-
werd zij tot hoofdstad van het nieuwe Russische Grootvorsten-
dom verheven, nadat .\bo als eerste stad \'an het land ont
troond was.

De nieuwe grootvorst, ("zaar Alexander I, kwam in per-ooii
zijn nieuwen onderdanen verzekeren, dat hij al hun oude rechten
en instellingen onaangetast zou laten, Welke belofte hij echter in
zijn laatste regeeringsjarim verbrak.

De bestuurslichamen, die vóórdien te Stockholm zeti-lden
waren thans te Helsinglors gevestigd, waar ook een regeerings-
raad, de senaat, in het leven geroepen werd.

Helsingfors was toen nog maar een kleine stad met n itiwe-
lijks 5000 in->voners. Het was juist, voor de derde^ niaal tijdens
zijn bestaan, door brand nagenoeg geheel verwoest Want omdat
het m zoo groote hoeveelheid ter bescliikking was tur bov
dien veel gemakkelijker te bewerken dan graniet
werd bij den bouw van huizen alleen hout "-ebeziCTd

Thans neemt het hout nog maar een Imscheiden plaats in
het graniet heeft het verdrongen en de tufsteen. Hout en graniet
vastheid en onbreekbaarheid, zooals het Finsche volkskarakter
in taaie onverzettelijkheid tegenstand bood aan de RrwsRche

en noven

en tufsteen.
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!l\boS'?ee2t wapenen mochten o\-ei-heerschen, denationale geest in h mland bleeft ongebroken.

yaiSnii' l^ijgcdragen de Kalevala, eene ver-
|a.acM '"'clf"'»?.?'',.!;'; "FÏiïST" F"™'
1'„ 17'^^' ™ sts

te Vremitten'^tnt^^'lt' V"*^ piaktischc wijze hunne idieën wist
1  iw t ^teiking Van het nationaal bewustzijn, danktde volksgeest zijn ontwaken tot een nieuw leven
Runebeig die op zoo gloedvolle wijze de liefde voor het

t  ! vertolken en aan te wakkeren, istooral het tooi werp van vereering. Midden op de groote
met boomen beplante straat de Esplanade, is^ voor^ den
nationalen dichtei een standbeeld gezet. Hier ziet hij neer op
het geslacht, dat hij heeft zien opgroeien en aan hetwelk hij
een met te ontrooven waardevol bezit naliet ; het besef welke

opgesloten ^''achten er in de nationale gedachten liggen
•  1 Idopt de polsslag van het nationale leven en centraliseertzich het geestelijke en politieke.
In de onmiddellijke omgeving van de Esplanade, de voornaamste

stiaat, waai ook het brandpunt van het verkeer en van het
gezellig leven is, verheffen zich het stendenhuis en het senaats
gebouw, heeft de Finsche literatuurvereeniging haar zetel en
bevindt zmh het Finsche theater, waar een enkel maal Aino
Acte, de Finsche kunstenares van wereldvermaardheid, optreedt
in stukken, in haar moedertaal gespeeld. Dan de Universiteit,
waar eens Sncllmann actieve belangstelling voor het nationale
leven wist oji te wekken; de kweek- en oefenplaats der hoogere
geestelijke beschaving, welke vele studenten in hunne vacantie,
na zich die zelf eigen gemaakt te hebben, aan hun minder
ontwikkelde landgenooten, in volkscursussen en volksscholen
gaan brengen.
De student.is dan ook zeer gezien in Finland, hij speelt een

groote rol in de verbreiding der beschaving. En ook de studente,
want er komen jaarlijks honderden jonge Finschen naar HelsingEors
om zich daar aan de studie te wijden. Het onderricht wordt
gegeven èn in de Finsche èn in de Zweedsche taal.

Als bij het begin van de zomervacantie de nieuwe studenten
ontvangen worden en als teeken van hun opneming in het
studentencorps de pet wordt uitgereikt, dan neemt bijna geheel
Hclsingfors deel aan de daarmede gepaard gaande feestelijkheden.
Het Finsche volk is democratisch aangelegd; rijken en armen

v\ onen niet als in vele andere steden gescheiden in afzonderlijke
buurten, doch hier staan de huizen van de minder gegoeden en
cle welgestelden naast elkaar.
Aan het dalen en stijgen der straten bemerkt men, dat de

Finsche hoofdstad op oneffen bodem staat. Van de verhevenheden
is gebruik gemaakt loij het stichten van sommige groote gebouwen
zooals het Finsche theater, het stendenhuis en de St. Nicolaaskerk.

Niettegenstaande het stratenbed zoo ongelijk is, ondervindt
het rij verkeer daar niet veel belemmering door. Overwegend is
een kleine lichte victoria, waarvoor het paard, dat zelfs tegen
steile straten vlug oploopt, op Russische wijze is aangespannen;
ook de koetsier is veelal als zijn beroepsgenoot in Petrograd en
Moskou gekleed en behandelt zijn dier even vriendelijk als die
dat doet. Het gebruik van het vervoermiddel ligt binnen het
bereik ook van zeer kleine beurzen. Wel nergens als hier doet
het rij tuig verkeer de electrische trams zooveel concurrentie aan.

Opmerkelijk te Helsingfors zijn vooral de huizen in den
zoogcnaamden nieuw Finschen stijl, waarvan er nog niet veel
\'errczen zijn. Zij hebben slechts een
benedenwoning en céne verdieping, zijn
breed uitgebouwd, hebben verschillende
bijna toreiivormige uitbouwsels en ge
lijken eerder op een landelijke woning
dan op een stedelijke. Vm'scheidene
zijn versierd met gestalten uit de Kale-
\-ala zooals Vainamoinen, de verpersoon
lijking der landelijke dichtkunst en 11-
marinen, die het tooverkrachtige weik-
tuig sampo smeedde.
De hygiëne nam reeds oudtijds een

groote plaats in onder de Finnen en
heeft, met. de voorliefde voor de spoit
in de open lucht, schaatsenrijden skis,
zeilen en roeien, een gezond en sterk slag
menschen van hen gemaakt. Het zoo
genaamde Finsche bad, een ruimte ge-
Vuld met op gloeiende steenen verd™"
jicnd water, is zeer m trek. In He sii g-
fors ontbreekt bijna m geen [Je
badlcamer, een zeer "^^'^Igingsw aai ^
voorbeeld voor steden in andere lai den

Helsingfors heeft een langeien vmtei
een koude-

koelere omgeving zooals op Klippan, Brunsparken, Alphj^ddan,
en Högholmen, waar de rendieren vrij rondloopen, verkwikking
te vinden. Ook vele Russen, die de benauwde straten van
Rusland's nieuwe en oude hoofdstad ontvluchten, komen A'er-
ademing zoeken in de heerlijke Finsche natuur.
De zomer is ook de tijd bij uitnemendheid om Europa's

grootste stroomversnelling, de Imatra, te gaan aanschouwen.
Deze kan men van Helsingfors uit per spoor bereiken, doch wie tijd
heeft, en het er voor over heeft, om de schoonheid van de verras
sendste natuurgezichtcn te genieten, die late zich in een roei-
of zeilboot een eind langs de kunst door de Finsche scheren
brengen. Het praclitige décor dat de natuur hier, op de schilder
achtig begroeide rotsen heeft opgetrokken, wijkt uiteen en komt
naderbij, om dan plotseling het gezicht vrij te laten op een
ruimen breeden waterplas, waarin de met geboomte bezette
eilandjes als donkere plekken afsteken, waarna even snel de
rotsige oer-ers zich vernauwen, soms zóó dat als de boot in het
midden vaart men de oevers met de hand aan kan raken.
Roeien en zeilen is in zoo'n geval onmogelijk, dan wordt er
gewrikt.
Met een der stoombooten, die geregeld de verbinding tusschen

de kustplaatsen onderhouden, gaan wij verder ons doel tegemoet,
want c,m zich langs de geheele kust te laten roeien en zeilen is
wel wat veel gevergd. De kustlijn tusschen Helsingfors en Vill-
mannsstrand is n.1. ongeveer even lang als die tusschen den
Helder en Gocs.

Van Villmannsstraat over Wuoxenissa bereiken wij de Imatra,
die het water van de Saimameren naar het Ladogameer afvoert.
Tusschen twee rotswanden, perst het water in groote massa's

zich heen. Bruisend en schuimend neemt het zijn weg, slaat
kolkend terug tegen de rotsblokken, die het in zijn vaart
trachten te stuiten, om er met vernieuwde woede, kokend en
ziedend overheen te spatten of er langs te stuwen.
Hoe groot de snelheid is en de kracht van het water, zien

wij aan de voorbij ijlende boomstammen, welke het mee voert,
en die, kantelend en draaiend in den maalstroom, de rotsblokken
en de oevers beuken, als ze daar tegen aanbonzen.
Een eigenlijke waterval is de Imatra niet. De groote hoeveel

heid water, welke uit de Saimameren vloeit, wordt plotseling in
een nauwen gang geperst, met afloopenden bodem. Toch is die
gang nog 45 meter breed.
De kracht van het water vertegenwoordigt een energie van

Soooo paardekrachten. Er is al wel aan gedacht die voor elec
trische drijfkracht en verlichting te benutten, doch tot uitvoering
is dat jjlan niet gekomen.
De woeste schoonheid van de Imatra zou dan verloren gaan.

Zij schuurt de wanden af van de rotsen, waarlangs zij haar
wateren stuwt, diept den bodem uit en knaagt aan de rotsblok
ken, Welke haar in den weg liggen. Jlaar naarmate zij de ruimte
waar zij zich doorheen wringt verbreedt, \\-ordt zij kalmer.
Moge ook de bruisende stroom van Finsche \-olkskracht, na de

beletselen welke haar op haar loop tegenhielden, te hebben
overwonnen, in rustiger banen geleid worden. G. \Vijgji.-\ns.

ONTVANGEN BOEKEN, ENZ.
Ter gelegenheid van het 12J jarig jubileum van Leo Smelt

Woodland als hoofdredacteur van het weekblad ,,De Neder-
landsche Jager", is van genoemd blad een aardig feestnummer ver
schenen, waarin verschillende medewerkers „Moustache" huldigen,
die door een van hen genoemd wordt ,,de moderne herleving
van den ouderwetschen beroepsjager".

ren; de sneeuw kan er wel een meter
doen m warmte

dan wij en gewoonlijk ook
ren; de sneeuw kan c
hoog liggen. De zomers
ociiter niets voor de onze onder, doch
AN-orden over het algemeen ge^nmerkt

l

vele Finnen hun hoofdstad, om
HELSINGFORS. DE IMATRA-STROOMVERSNELLING.
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Wilde dieren, die ik gekend heb
8) DOOR E. THOMPSON SETON.
Raggylug, het verhaal van een pluimstaartkonijntje.

( Vervolg).Rag begon toen voorzichtig naar zijn moeder te zoeken
en vond haar spoor, en hij volgde deze vreemde gids,
die dieren zoo goed kennen en de mensch heelemaal
niet, tot hij vond waar zij zich verstopt had. Zoo
kreeg hij zijn eerste les in 't volgen van een spoor, en zoo

werd het verstoppertje spelen dat zij nu deden een goede oefening,
die hem later in zijn leven te pas kwam.

*

Vóór die eerste tijd, waarin hij geoefend werd, voorbij was,
had hij de voornaamste listen, waardoor een konijn in 't le\'en
blijft, geleerd, en in niet weinig moeilijkheden had hij getoond
een waar genie te zijn.

Hij was erg knap in 't ,,stuivertje verwisselen" en dergelijke
sjDelletjes.

Hij had het nog niet geprobeerd, maar hij kende ook ,,prik
keldraad" spelen, wat een prachtig nieuw kunstje is, hij had zich
speciaal toegelegd om 't zand te bestudeereii, dat alle sporen
doet verdwijnen. In alle mogelijke kunsten was hij bijzonder
goed thuis, en hij vergat nooit, dat „stilliggen" het begin van
alle wijsheid is, en dat de wilde rozenstruik altijd veilig is.
Rag leerde waar hij al zijn vijanden aan kon herkennen en dan

hoe hij ze te slim af kon wezen. Want haviken, uilen, vossen,
honden, wezels, katten, bunzingen, waschberen, en menschen,
alle hebben ze een verschillende manier om jacht te maken op
konijnen, en voor elk r'an deze moeilijkheden leerde hij een uit
weg.

Om het naderen van den vijand op te merken leerde hij eerst
o]i zich zelf en op zijn moeder vertrouwen en dan op de gaai.
,,Sla nooit de waarschuwing van de gaai in den wind," zei Molly ;
,,zij is een onheilstoker, en zij stuurt je plannen in de war, en is
altijd aan 't krabbedieven, maar niets ontsnapt haar. Zij zou
er niets in vinden om ons kwaad te doen, maar dank zij den ro
zenstruik kan zij het niet, en haar vijanden zijn dezelfde als die
van ons: daarom is 't goed op haar te letten. Als de specht waar
schuwt, kan je hem vertrouwen, want hij is eerlijk; maar bij
de gaai vergeleken is hij erg dom, en hoewel de gaai dikwijls leugens
vertelt alleen maar om kwaad te stoken, kan je haar toch veilig
gelooven als zij kwaad nieuws brengt."
Om door het prikkeldraad te springen moet men veel durf

en uitstekende pooten hebben. Het duurde lang voor Rag het
waagde het te probeeren, maar toen hij zijn volle kracht bereikt
had. Werd het een van zijn geliefkoosde bezigheden.
,,Het is een heel aardig spel voor wie het doen kunnen," zei

Molly. „Eerst moet je je hond op een rechten weg leiden en hem
een beetje aanhitsen door je bijna door hem te laten pakken.
Dan, hem één sprong vóór blijvend, leid je hem schuin voorover
gebogen naar een prikkeldraad-versperring. Ik heb menig hond
en vos kreupel zien worden, en een grootcn jachthond op de
plaats zien doodblijven op deze manier. Maar ik heb ook meer
dan één konijn het leven zien verliezen toen hij het beproefde."
Rag leerde al gauw wat sommige konijnen nooit leeren, na

melijk dat zich in een hol verstoppen niet zoo'n mooie list is als
het wel lijkt; voor een wijs konijn mag het veiligheid betceke-

Foto C, Steenbergh*

nen, maar voor een dom konijntje wordt het \Toeg of laat een
val. Een jong konijn denkt er altijd in de eerste plaats aan; een
oud konijn bejiroeft dit redmiddel nooit, voordat alle andere
mislukt zijn. Ze kunnen er door aan een mensch of een hond,
een vos of een roofvogel ontkomen, maar als de rajand een fret.
een wezel of een bunzing is, beteekent het een plotselinge^ dood.
Er waren slechts twee konijnenholen in het moeras, één aan

de ,,Sunning Bank," een droog, beschut heuveltje in het zui
delijk gedeelte. Het lag open en liep schuin af^ en hier namen
de konijntjes op mooie dagen een zonnebad. Zij strekten zicli
uit op de geurige dennenaalden en op de planten, in allerlei vreemde
houdingen, net als katten, en draaiden zich langza.am om alsof
ze lagen te roosteren en aan alle kanten goed gaar wilden worden.
En zij knipten met hun oogen en hijgden en kronkelden zicli
alsof ze de vreeselijkste pijnen leden; toch was dit een van hun
grpotste genoegens.
Even over den rand van den heuvel stond een groote dennc-

stronk. Zijn reusachtige wortels kronkelden zich boven het gele
zand uit als draken, en onder hun beschermende klauwen had
een nijdige oude marmot lang geleden een nest gegraven. Zij
werd hoe langer hoe brommiger en slechter van humeur, tot zij
eens op een dag bleef wachten om met een hond te vechten in
jrlaats van het hol binnen te gaan; het ger'olg was, dat Molly
een uur later het hol in bezit nam.

Dit hol tusschen de dennewortels werd later doodkalm in beslag
genomen door een eigenwijzen jongen bunzing, die, als hij wat
minder dapper geweest was, misschien langer \"an liet le\'en had
kunnen genieten, want hij ■serbeeldde zich dat zelis een man
met een geweer \-oor hem op de xducht zou gaan. In plaats dat
hij Molly dus \-oor goed uit het hol \ erdrevcn had, was zijn re
geering, net als die \'an zekeren Hebreeuwschen koning, na zeven
dagen weer uit. vji

Het andere hol, het z. g. varen-hol, lag in een r-arenbosclije
dicht bij een khu-erveld. Het was klein en \-ochtig on werd alleen
gebruikt als laatste toe\-luchtsoord. Dit was ook het werk ge
weest r'an een marmot, een \Tiendelijke buurvrouw met goede
bedoelingen, maar -een dom, jong diertje, wier huid, omgezet
in een zweep, nu gebruikt werd ^•oor het aanzetten van de ossen
in het span.

,,Haar verdiende loon," zei de oude boer, ,,want dat vel was
\'an een dier, dat leefde \-an gestolen voedsel, dat de ossen anders
zelf hadden kunnen eten."

De konijnen waren nu de eenige eigenaars r-an de holen, ma:u-
ze kwamen er niet diclit bij als het niet dringend noodig was,
uit vrees dat hun spoor deze laatste schuilplaatsen aan een
vijand verraden zou.

Er was ook nog de holle notenboom die, hoewel hij bijna geheel
tegen den grond lag, toch nog groen was en het groote voordeel
bood aan beide kanten open te zijn. Deze boom was lang de woon
plaats geweest van een zekeren Lotor, een eenzamen ouclen wasch-
beer, die veel jacht maakte op kikkers en die, net als de mon
niken in vroeger tijden, verondersteld werd zich r'an elk di(n--
lijk voedsel te onthouden. Er was echter alle reden om hem te
verdenken slechts te wachten tot de gelegenheid zich voordeed
om te smullen van een lekker konijntje. Toen hij eindelijk op
een donkeren avond doodgeschoten werd, bezig een aanval te
doen op een kippenhok, legde Molly, zonder een zweem van spijt,
maar met een gevoel van groote r'erlichting, beslag op zijn ge
zellig nest.

IV.

De heldere .\ugustus-zon scheen 's och
tends stralend or-er het moeras. Alles
koesterde zich in den warmen gloed.
Een klein Yogeltje zat te wippen op ei'ii
lang riet in den waterplas. Onder hem
was het open water, dat erg vuil was,
en waarin dc blauwe lucht weerspiegelde;
met het gele eendenkroos vormde het
blauw een prachtig mozaïk, met het
ondcrst-boven figuurtje van den vogel
in het midden. Op clen oer'er groeiden de
groote, goud-achtig groene koolplanten
in weligcn o\'endoed, en wicrjren een
donkere schaduw o\'er de bruine moeras
grassen.

_ De oogen mn het i'ogeltje waren nog
niet geoefend om \-an de kleurenpracht
te genieten, maar hij zag wat wij over 't
hoofd gezien zouden hebben, n.1. dat tw ee
\ an de tah ijke bladerachtige bruine stron
ken onder dc koolbladeren vr'ollige levende
dieicu Waren, met neusjes, die nooit
ophielden heen en weer te gaan, hoe
stil ze zich verder ook hielden.

Het waren Molly en Rag. Zij lagen
déiar uitgestrekt onder de koolbladeren,
niet omdat zij den scherpen geur zoo lekker
\'onden, maar omdat de gevleugelde
teken daar heelemaal niet tegen konden
en ze daarom met rust lieten.

BI] DEN VUURTOREN VAN MARKEN. (II ordt vervolgd).


