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Het droomland achter de bergen.
Naar het Engelsch

24) door Gilbert Frankau.NU verbreedde zich het pad tot een kleine vlakte; de
blauwste hemel strekte zich zwijgend uit boven
het sneeuw-wit der takken, een stroompje van het
blauwste water zong teeder beneden. De zon scheen

weer. Hij zag een gevlekte ree drinken bij den stroom. Zij keek
onbevreesd op toen hij voorbij ging. Het stroompje verdween
tijdelijk uit het gezicht. Vlakte volgde op het water. En
plotseling, bij een bocht der rivier, hoorde hij lachen •— het
onmiskenbare lachen van jonge meisjes — toen een stem —
Mélie's stem. SI Dicky stond doodstil. De stem — hij kon er
een eed op doen dat het de stem van Mélie was — kwam, ge
dragen door den stroom, om het witte scherm der takken. Een
andere stem volgde. De taal van Frankrijk ! Toen geplas —
meer gelach. — Nauwelijks bemerkend dat zijn beenen hem
droegen, ging Dicky zacht de bocht der rivier om. Hij kon
zich niet bewegen. Hij kon niet denken. Hij voelde alleen dat
hij bloosde. Er was een waterplas,een vijver van heerlijk blauw
water, omgeven door gras, aan zijn voeten. Bij den rand van
het water lagen drie lange gewaden van mauve zijde. De vijver
was geheel door witte hoornen omringd. En in het midden van
den vijver,tot aan haar leest tusschen bloemen en blauw water,
waren Mélie en haar twee gezellinnen. Het kon niemand
anders dan Mélie zijn; het crocus-geel van haar haren viel
in schitterende golven over haar blanke schouders; een opge
heven hand beschermde het violet van haar oogen tegen de
zon, de andere wees over den vijver heen naar de geharnaste
gestalte op den oever. S3 En Mélie lachte ! Zonder verlegenheid
lachte zij hem toe over het blauw en de bloesems van den
vijver. En Mélies gezellinnen lachten mee. Haar lachen golfde
naar hem toe over het water. En zeer langzaam kwamen de drie

rand van den ^aJ^•er; en Inj zag dat zij evenmin bcwreesdrana J ^ „ver het grasveld had geloopen,

T, fu.,è «. M de rivifr. „Ik heet Smith," zei Dick,..
We?er Taditen Safrane s roede l.ppen Smief ' Wat een
Krappige tiaam. Hoort ge dat, zusters I)e groote inan van
izef heet Sluief. En gij, iorfe Haar violette oogen
keerden zich naar De (iys, maar De (.ys keek neer op hel
hoofd rood als een vlam in zonlicht.„Maar g.j, nymph, hoe
heet gii stamelde De Gys. Het meisje met het roode haar -
zii wis grooter dan Safranc — keek, met schalksche oogen,
op naar het doodsbleeke gezicht van den k rarischman.
Men noemt mij Pivoine." De (ivs, zwaar leunend op zijn

speer, strekte een bevende hand uit. SI Safrané, nog tot aan
de schouders in het water, sloeg haar armen om het meisje
heen, wier haar was als rijpe gerst in den maneschijn. Cyprian
Beairiish keek met uitpuilende oogen en durfde zelfs zijn naam
niet noemen uit vrees dat zijn \isioenen zouden \erd\\ijnen.
Hij kon slechts staren in de blauwe oogen \'an Raquerette —
oogen, zoo saffierblauw als de vijver vanwaar zij tot hern was
gekomen. Hij kon slechts staren zooals een monnik die de
Heilige Graal ziet. SI Zoo bleven deze zes menschen staan,
weersjDiegeld in den met gras omzoomden vijver; Dicky in
wapenrusting en hoog uitstekend boven de groep. Boog
Skelvi in de hand; De Gj's over zijn rechterarm heen kijkend
naar de paarlmoerkleurige tengerheid, het roode haar van
Pivoine; Beamish met de pijlkokers aan weerskanten uit
stekend boven zijn in zijde gekleede schouders, verstomd
door het gezicht van Paquerettc. En Phu-nan kwam en de
gele mannen kwamen en de drie mannen uit het Oosten staar
den naar de drie mannen uit het Westen en naar de drie
schepseltjes die noch uit het Oosten noch uit het Westen waren
maar van het Bloemenvolk voorbij Trillenden Steen. Of
schoon zij nu in haar mauve gewaden waren gehuld, begreep
Dicky dat deze drie meisjes evenmin bedeesdheid kenden ais
vrees. SI ,,0, wat zijn uw drie serviteurs grappig," riep Pivoine
uit. Totnutoe had Paquerette nog niet gesproken, maar nu
zei zij, zich tot Dicky wendend: ,,Smief, de eene vriend van je
lijkt mij heel ziek en de andere, die in mijn smaak valt, kan
niet met mij praten. Wat scheelt hen? En waarom draag je
al die wapens? Ivn waarom ben jij en je serviteiirs in het Land
van de Bloem gekomen?" En Dicky antwoordde, eerst naar
Safrané en toen naar zijn beide vrienden kijkend: ,,Wat mij
betreft, Paquerette, ik kan je niet vertellen waarom ik naar
je land ben gekomen. Maar ik geloof dat het was terwille
van iemand, die zich Melie noemde. Herinner je je een zuster,
i\léhe genaamd, Paquerette?" SJ Zij sclieen buitengewoon
onverschillig. ,,Het is vele manen geleden dat onze zuster
Lelie rusteloo.s werd," sprak Paquerette. Dickv, die een gevoel
lac aisot hij in het joaradijs was gekomen en met engelen

verre, aardsche dingen, vervolgde: ,,Mijn vriend,
die ziek IS heet De Gys." En weer viel Paquerette hem in de
le e. ,, e is een goede naam — een naam zooals Gaston ze

boeken." ,,De Gvs is gekomen
,  2ijn vaderland...." ,,En ik,"" kon Beamish

Imkïmen ■ "ib ben naar het land van de Bloem
dÏT tDrtvUi Maar nu komt het imj voor
bleek gouden Rckomen, dierbare dame met het
PanLrmm m i r Safrané en Pi^•oine lachte en
kleed een kl ^ ̂ harer haalde uit den gordel van haar
de doSen Zn ^^die bij zich had en,en iPfotp yjj ^4^ purperen zaadjes van de

zei Safrané. ,,Neem, De Gys,

liet 1-rm y 1 ■' |^^"^^ber," zei Paquerette. SI ^ oorbet kon xerhmderen. had BeamisF
toen Dickv zich

Bloem
openend, lieten

z.ien. ,,Neem, Smief '
zei Pivoine. ,,Ncem

ÏSc -Jn l'UuercHc I." ar Dc Gvs cn
gekraakt

1  -j.. a.'aquerette
te eten. WanV uZr byze bezig het bedwelmingsmiddel
Warm Water Rivier Rcvoeld dat hij .stierf sedert zijatci Ru ler hadden ^■erlaten - en het leek hem heer-
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DE BEKENDE ENGELSCHE (NJET AMEJilKA ANSCHE)
A UTEUR, SCHRIJVER VAN ONS FEUILLETON ..HET DROOM
LAND ACHTER DE BERGEN" (THE SEEDS OF ENCHANT-
MENT), GILBERT FRANKAU. MET ZIJN VROUW IN DEN

TUIN VAN ZIJN LANDHUIS.

lijk te sterven in Pivoines armen, met haar etend van de Bloem
die geluk brengt. ,,Wil jij niet eten, Smief?" vroeg Safrané.
,,Je zult sterven als je niet eet." SI Eensklaps begreep Dicky
de waarheid. De drie meisjes waren onder den invloed van een
bedwelmingsmiddel — evenals hijzelf eenmaal bedwelmd
was in Singapore. Beamish ook — en De Gys ! Dit ,,paradijs"
was een bedwelmingsparadijs; de boomen waren bcdwel-
mingsboomen; de engelen bedwelmings-engelcn. En hij
antwoordde haar vriendelijk en rustig, zooals men spreekt
tot iemand, die niet geheel bij zijn verstand is. ,,iMaar er zijn
andere dingen, die men eten kan, behalve de Bloem, Safrané."
,,Welke andere dingen, Smief?" Haar violette oogen leken
liem — nu hij de waarheid ervan kende — vreemd vaag,
mooi maar absoluut zonder ziel. SI Dickj' nam een water-
kalebas, een buis met rijst van een der gele mannen; haalde
met zijn vingers wat geperste rijst eruit, bevochtigde ze en at
ze op. Zij keek hem nieuwsgierig aan terwijl hij het doorslikte.
,,Je bent een vreemde man, Smief. Eet je ook het vleesch van
vogels en andere dieren — zooals de mannen aten in de oude
boeken, waaruit Gaston ons voorleest?" ,,Eet gij dan niets
anders dan de boontjes van de Bloem, Safrané?" SI Zij
knikte, nam een boontje en kraakte het tusschen haar tanden.
Nog steeds glimlachend hield zij hem tusschen haar vingers
een boontje voor. Hij schudde weigerend zijn gehelmd hoofd.
Zij kwam vlak bij hem. Zij nam het purperen zaadje tusschen
haar roode lippen. Zij bood hem het boontje en de lippen aan...
Waarom niet? Er kon geen kwaad schuilen in een beetje
geluk. Dicky boog zijn gehelmd hoofd naar het crocus-
gouden hoofd van Safrané. Zij hief haar lippen naar hem op;
en een oogenblik keek hij diep in de ziellooze volmaaktheid van
haar oogen. Toen ontmoetten liefhebbend zijn lippen de hare.

VIJFENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Hoe Boog Skelvi, Zwaard Recht en Broeder Cyprian
BIJ Maansverandering bij de Rots der Droomen kwamen.
SI Dicky, die in een geurig berceau wandelde, zag dat Safrané
in een wakenden droom verkeerde. Hij voelde zich op een
vreemde wijze gelukkig. Zijn geest — het verstand zweeg
l5ijna zag noch het verleden noch de toekomst. Het was
hem voldoende dat hij bij Safrané was in het Droomland
achter de Bergen. Hij bukte zich en kuste haar blooten schou
der. SI Zij keerde zich naar hem toe. ,,0, mijn minnaar !"
fluisterde zij, „is het niet heerlijk dat wij leven, dat wij hier

samen zijn onder de prachtige boomen? O, Smief, mijn min
naar ! Kus mij en sluit mij in je armen." SI Hij kuste haar.
Hij sloot haar in zijn armen; zag het vermoeide hoofdje
zich buigen tegen zijn borst. Maar nu, terwijl hij haar omvat
hield, ontwaakte de herinnering in zijn bedwelmde hersens;
Was De Gys ziek geweest? Waar kon De Gys zijn? Waar was
Beamish ? SI Een.sklaps hoorde Dicky een stem dicht achter
zich; en zich omkeerend zag hij door een scherm van sneeuw
witte bloemen De Gys en Pivoine. De twee roodharige hoofden
waren vlak bij elkaar; een reusachtige arm lag om Pivoines
leest; een reusachtige hand rustte op haar knieën. ,,De Gys,"
sprak het meisje zacht, het vreemde oude Eransch uit vroegere
dagen gebruikend,,,waarom vermoei je mij met al deze vra
gen? Alleen Gaston weet iets van die oude dingen. En, o
De Gys ! Wat doet het ertoe, waar jij vandaan komt, waar ik
vandaan kom, nu wij samen hier zijn, nu je wond is genezen.
Laten wij ons niet vermoeien met oude vragen. Hier is de
zonneschijn, broeder De G\^s, en het briesje tusschen de
bloesems; hier is onze liefde en hier is de Bloem. Eet er nog
eens van, broeder De trys." Dicky zag dat De Gys drie
purperen boontjes at; en daarna kwam slechts een gemurmel
van verliefde woordjes van achter het sneeuwwitte scherm,
sa Toen bemerkte hij Beamish en Paquerette. Beami.sh en
Paquerette leunden achterover in de schaduw. Hij ̂ sprak
met haar. Nu en dan speelden haar vingers met zijmhaar.
Dicky kon niet helpen dat hij ze hoorde, en hij i merkte de
verandering oji in Beamish' stem, die vol teederheid was.
,,Je kent onze wereld niet, lieve zuster Paquerette. En ik ben
blij dat je ze niet kent. Het is een harde wereld, zuster Paque
rette — een wereld waarin droomen verloren zijn gegaan, een
wereld vol eindeloozen strijd, van kleinzielige sluwheden —
een wereld vol oorlog,Paquerette." ,,Oorlog moet heerlijk zijn,
broeder Cyprian. Altijd, wanneer Gaston leest van de vroegere
oorlogen, sidderen de zusters." ,,St!" viel de man haar in de
rede. ,,je begrijpt het niet. Hoe zou je ook — hier in deze
plaats cier droomen." Zij kusten elkaar en Beamish vervolgde:
,,Maar niet allen zijn wreed, in onze wreede wereld. Sommigen
van ons trachten onze wereld mooi te maken, zoo mooi als
jouw wereld, zoo mooi als jij bent, Paquerette." ,,Ik ben blij
dat je mij mooi vindt, broeder. Ik ben zoo bleek naast mijn
zuster Pivoine en mijn zuster Safrané. itlisschien, als je de
andere zusters ziet, zal je mij niet langer mooi vinden.

Beamish trok haar naar zich toe, kuste haar op de lippen.
,,Je bent meer dan mooi in mijn oogen, Paquerette. Jij en je
zusters en dit Land der Bloemen zijt alle mijn droombeelden.
Paquerette beantwoordde Beamish' kussen; en daarna klonk
slechts het geluid hunner liefkoozingen in Dicky's ooren.

SI Phu-nan, die nog steeds de wapens bewaakte, zag de
takken trillen, zag zijn meester ze opzij houden voor Pivoine.
,,Ton serviteur i'attend jidclement zei Pivoine. Phu-nan
raapte Zwaard Recht van het gras op en wilde het om De
Gys heen gespen. i\laar De Gys wuifde het scherpe staal \'an
zich af. ,,In dit land, Phu-nan, dragen de mannen geen
wapens. Neem het zwaard als je dat verlangt, ook de bijlen
en de speer. Ik heb ze niet meer noodig. Maar help mij mijn
wapenrusting aandoen." ,,De dolheid van den Witten Tijger
heeft hem na de koorts aangegrepen," dacht Phu-nan, terwijl
hij de kettingen van De Gys' borststuk vast maakte en zijn
helm meenam, welke zijn meester weigerde te dragen.
SI Dicky met Safrané, Beamish met Paquerette, kwamen lang
zaam uit het bosch en de drie avonturiers spraken met elkaar.
,,Het is een wonderbare plaats, waar wij zijn gekomen,
kolonel," sprak De Gys. Maar Beamish zei; ,,\'oor mij is zij
niet wonderbaar, want ik heb altijd geweten dat wij ze aan het
eind zouden vinden. Moed en hooge idealen rechtvaardigen
zich altijd jegens de menschheid." SI Maar Dicky, die zich
nog altijd vaag bewust was van een geheimzinnig ge^'aar dat
school achter de glorie welke zijn ziel vervulde, keek naar de
spiedende gele mannen en vroeg; ,,Waarom zijn deze Harine-
siërs hier?" ,,Zij zullen ook het paradijs binnen treden,"
sprak De Gj's, die dacht dat hij dood was en thans in den
hemel vertoefde. En Beamish voegde erbij; ,,Zij en Phu-
nan hebben ons trouw gediend — waarom zouden zij niet in
ons geluk doelen?" Paquerette, die als een kind naar hun
gesprek had geluisterd, zei; ,,Laat uw serviteiirs ons volgen
naar de Rocker de la Rève." Zij nam den arm van haar minnaar
en wees hem een pad tusschen de bloesems, zoo smal dat
zij vlak bij elkaar moesten loopen om erdoor te komen en dat
leidde naar het koraalkleurige boschland. (Wordt veiTolgd).
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DE DRUNENSCHE DUINEN. EEN HAAG ÜPGEST()\'EN ZAND.

DE DRUNENSCHE DUINENReeds lang niet meer is Noord-l^rabant een streek
„met wouden en moerassen opgevuld wier woeste
inwoners bijna geen omgang met andere gewesten
houden en in verspreide dorpen wonen", zooals het in

oude kronieken wordt beschreven. Toch wordt dit gewest nog
niet zoo druk bezocht als het verdient, toch wordt het nog
te weinig naar zijn rechte waarde geschat. Zeker, daarin is in
den laatsten tijd verbetering gekomen. Behalve Breda's
omgeving, met Lies- en Mastbo.sch, reeds geruimen tijd be
kend en geliefd, trekt ook de vennen-rijke bekoorlijke streek
ten zuiden van Oisterwijk steeds meer bezoekers, maar weini
gen komen er toe, ook andere gedeelten van deze provincie
te doorkruisen, omdat men al te weinig weet, dat ook daar
veel karakteristiek schoons te bewonderen valt. Hoogte
ruggen, heuvels met steile hellingen zijn er zeldzaam; een
zacht golvende bodem is kenmerkend voor het grootste deel
van Noord-Brabant. Tenminste voor zoover dit uit zand

gronden bestaat; het noordwesten, klei- en polderland, biedt
veel overeenkomst met het Hollandsche landscliap. De heide
vlakten krimpen in door de uitbreiding der boschcultuur;
toch vormen die heiden in ons overbevolkte land een der

aantrekkelijkheden, niet het minst door de talrijke veenplas-
sen of vennen, die als ze door bosch omringd zijn, tot de
schoonste plekjes gerekend kunnen worden — niet alleen bij
Oisterwijk, maar ook elders — welke in dit gewest te vinden
zijn. \'oeg daarbij de vroolijke stroompjes met hunne frissche
zoomen, die in speelsche bochten zich kronkelen naar het
noorden, fleurige guirlandes vormend in de dorre onvrucht
baarheid der bruine heiden en sombere dennebosschen, en ge
hebt een billijker kijk gekregen op het t\'pische karakter van

li-"
r.^

Noord-Brabant, ook waar dit niet in grootste schoonheid
]maalt. Toch is er een streek, en nog v\'e] in het hart van
deze provincie, die \ain het algemeen karakter \'an het Noord-
Brabantschc landschap in niet ,geringe mate afwijkt, en een
eigen zelfstandige schoonheid bezit. Niet \er \'an Den Bosch
en Tilburg, en ten zuiden der ,, Langst raat" gelegen, dus in
't geheel niet in een onbereikbaren uithoek, is zij nochtans
aan weinigen bekend. 1 k bedoel de streek der Loonsche-en Dru-
nensche duinen, ten zuiden van het dorp Drunen, geographisch
een schcrj-) begrensde hoogvlakte vormend, met aan de randen
hoogere duinen, te midden van een lagere \'een- en kleistreek.
Als men zich voorstelt, hoe eeuwen geleden water was, waar
nu Drunen, Kaatsheuvel en b'denhoiit liggen, dan begrijpt
men, hoe die streek als noordwestelijke uitlooper \am Bra-
bant's hoogland al zeer \-roeg bewoonbaar was. iMen \dndt er
dan ook de o\'erblij fselen uit het steenen tijdirerk. .A.1 wandelen
de kan men de scher\'en, de mes- en pijlpunten vinden op
plaatsen, waar het zand in de valleien tijdelijk win den harderen
grond is weggejaagd. SI Het landseha]i is \-ol a fwisseling. Erzijn
bosschcn van laag dennenhout, im is lieide, er zijn hier en daar
met planten \'()lgegroeide plassen. Als men al wandelend het
Driinensche gmdeelte nadert, wordt het landschap kaler.
(iiiLig gegloeide boompjes op de alleenstaande zandheu^■e!s
geven het landschap (>en eigenaardig aspect; de heu\-eltjes
gelijken soms op miniatuur-jiyramiden, welke eenzaam uit de
\eilaten vlakte (ijirijzen. zooals de afbeelding hieronder te ziengee t. Het is hier, dat de meeste seher\-en gvwonden worden.
Ikvond eenige tientallen scherx-en, waarschijnlijk als splinters,
xan ren ^ ^ i-itirsi een geslagen, in een cirkel van ongeveer
wn-iiri bestaan uit zand, opge-
striirl ^ tin een boom, die moeizaam zijn levens-
moeten onfr ^-'^"<^^^'bakte en dikxvijls den .strijd heeft
83 Hot P , ^iflx^eldingen op ïdadz. 545 en 54b)."  ̂-onder mg, dat deze merkwaardige stVeek tot dus-
mu dar zirr cL ' getrokken, te zonderlinger,oSwxxa • X 4P is van het veelbezochtenaar het 'zuiden ̂ Sht" schreden slechtsen, naar de vele still

HEUVELTJES, OPRIJZENDE UIT DE ZANDZEE.

midden der sombere dennenbosschen
haar verlatenheid dankt zij haa- +

ei niet toe bijdragendit artikel
xvordt .

e veenplasjes te
enbossche

inkt zij haar Intusschen, mede aan
treffend karakter . Moge
dat haar dit ontnomen

D. M.
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„EEN BEDEVAART
NAAR MEKKA"

(Slot).Onder zijn geleide ging ik direct
naar de groote Moskee, Beit Allah
(Huis Gods), ook wel Mesjid al
Haram (de Moskee van het Hei

ligdom) genoemd. Onder dezen naam ver
staat men niet een enkelen tempel, maar
de 257 schreden lange en 216 breede,
rondom door zuilengangen ingesloten
ruimte, in welks midden de Kaaba (en
andere heilige gebouwen staan. De
zuilenhal aan den noordkant bestaat uit
vier, de overige uit drie zuilenrijen. Het
meerendeel der meer dan zes meter hooge
zuilen zijn uit Mekka-graniet vervaar
digd, enkele uit porfier en marmer; door
spitsbogen verbonden draagt elk viertal
een kleinen koepel, die sneeuwwit gepleis
terd is. Ik telde 152 van die koepels; zeven
slanke minaretten steken er bovenuit.
Deze zijn evenals de muren met gele,
roode en blauwe strepen beschilderd.
Vanuit de vier zuilenhallen, die elk
IQ poorten hebben, leiden zeven, ongeveer twintig cen
timeter boven den grond opgehoogde en gepleisterde wegen
naar de niet precies in het midden der ruimte staande
Kaaba (kubus). 83 Deze eenvoudige, uit grijs Mekka
graniet opgetrokken hoofdtempel der Mohammedanen is,
zooals het Arabische woord ook zegt, een kubus, die 15 M.
lang, 12 breed en 10 hoog is. De Kaaba geldt als het middel
punt der wereld; naar den in de oostzijde ongeveer ander-
halven meter boven den grond gemetselden, beroemden
Zwarten Steen wenden de geloovigen op alle plaatsen der
aarde bij het gebed het gezicht. Hetgeheele gebouw is in een
geweldig grooten, zwarten sluier, Kiswa, gehuld, die door
groote, metalen ringen aan het dak bevestigd is en tot op den
grond neerhangt. ̂  De Kiswa is uit zwarte zijde en katoen
geweven en bestaat uit acht deelen, twee voor eiken wand.
Zeven hoofdstukken van den Koran zijn er met gouden letters
■op geborduurd; bijzonder groot en in het oog vallend is het
■opschrift: ,,Waarlijk, de eerste tempel, die voor het menschen-
geslacht werd opgericht, is die in Mekka. Hij is gezegend en
-een gids voor alle schepselen." 83 Ter halver hoogte loopt om
het geheel een breede, gouden streep. Het vervaardigen van de
Kiswa i), dat voor een zeer verdienstelijk werk geldt, is
■erfelijk in de in Cairo wonende familie Beit el Sadi. De
Kaaba moet een der oudste cultusgebouwen der wereld zijn.
Reeds in Mohammeds tijd noemde men
haar oeroud. 83 De Profeet vond de
Kaabavereering als een sedert duizenden
jaren bestaanden heidenschen eeredienst,
en nam haar in zijn godsdienst-systeem op.
Hij leerde, dat zij door Adam gebouwd en
tijdens den zondvloed naar den hemel
gerukt werd; Abraham en zijn zoon Ismaël
zouden haar met hulp van den Aartsengel
Gabriël opnieuw hebben opgebouwd als
het huis van Allah, den eenigen en waren
<iod. 2) 83 Zeven maal moest ik om de
Kaaba loopen en evenzooveel malen den
Zwarten Steen (Hadsjar el Aswad) en den
■eveneens heiligen ,,Zuidelij ken Steen
kussen, of, indien dat door de drukte niet
mogelijk was, tenminste aanraken. Dit
is een der gewichtigste ceremoniën. Het
•gelukte mij slechts tweemaal zoo dicht
bij den Hadsjar te komen, dat ik hem
beter bezien en met de lippen aanraken
kon. 83 Het deel, dat ervan zichtbaar is,
is onregelmatig rond en heeft een doorsnede
wan ongeveer vijfentwintig centimeter. Hij
ischijnt te zijn samengesteld uit stukken
meteoorsteen en is in zilveren banden
■gevat.De Moslems beweren, dat de oor
spronkelijk witte steen zwart is geworden
door de vele tranen, die de Aartsvader over

Foto R. H. Herwig.
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de zonden der menschen vergoot..\an den X. W.-kant der Kaaba
onder de beroemde gouden dakgoot liggen, volgens de Moham-
medaansche sage,Ismaël en zijn moeder Hagar begraven onder
twee groote, door gekleurd mozaik omgeven vloersteenen. Daar
moeten de pelgrims twee gebeden zeggen. 83 Dichtbij de Kaaba
staan de vier ,,Makams" (een aan alle zijden open paviljoen);
het zijn de gebedenhuizen der rechtzinnige Mohammedaansche
sekten (Sjafiiten, Hanifiten, Malikiten, Hanbaliten). De
Makam der Sjafiiten staat boven de Zem-Zem!)ron, waaruit
de door Abraham weggejaagde Hagar tiaar zoon Ismaël te
drinken gaf. In het water, dat een bitteren smaak heeft en
als zeer geneeskrachtig bekend staat, baden de pelgrims.
Enkele schreden verder, recht tegenover de Kafibadeur, stond
een houten trap, die op kleine rollen naar de op manshoogte
aangebrachte deur geschoven kon worden. Het dichtst bij de
Kaaba staat de voornaamste IMakam, de Makam Ibrahim,
Abrahams bidplaats, zes door een kunstig gesmeed ijzeren
hekwerk omgeven, drie meter hooge pilaren, die een spits
toeloopend torentje dragen. 83 Op elk oogenblik van den dag-
kan men voor het hekwerk biddenden zien, die de voorspraak
van den hoogheiligen stamvader Israëls afsmeeken. Mijn
mentor wees me den steen met Abrahams ^•oetafdrukken
en de plaats, waar de Aartsvader met zijn zoon Ismaël en den
engel Gabriël de kalk \-oor den wederopbouw der Kaaba
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mengde. Ik moest mij vóór den Makam Ibrahim tweemaal
ter aarde werpen en de daarbij behoorende gebeden zeggen.
Daarna leidde Ibrahim mij naar de deur der Zem-Zembron,
waar mij een kom met helder water gegeven werd. Ik was
zoo dorstig, dat ik het water ondanks den bitteren smaak in
één teug opdronk en om meer vroeg. Dat maakte een goeden
indruk, want de Moslems zijn overtuigd, dat een ongeloovige
bij het drinken van Zem-Zemwater moet stikken. SQ Ik
werd nog op een harde proef gesteld, toen een Imam met een
groot scheermes verscheen en elk van ons een flinke snede
midden over het geschoren hoofd gaf. Waartoe dit pijnlijk
experiment diende, heb ik niet te weten kunnen komen. Het
is echter beslist noodzakelijk en wordt door de pelgrims
hoogelijk gewaardeerd. Mij bezorgde het een kleinen koorts
aanval. Maar ik had kinine bij me. Den volgenden avond voelde
ik me reeds beter en ging de straat op om een luchtje te schep
pen. 83 Ik was alleen, want Ibrahim was naar zijn Metwaf.
Op mijn gemak wandelde ik door de drukke straten, die hier
breeder zijn en hoogere huizen hebben dan in de meeste Ooster-
sche steden, toen op een hoek plotseling een Derwisch rakelings
langs mij heenliep en daarbij tegen de kolf van mijn onder mijn
bovengewaad verborgen revolver stiet. Ik trachtte een ver
ontschuldiging te uiten, maar mijn taalkennis bleek niet toe
reikend. De Derwisch scheen argwaan te hebben gekregen en
trad mij in den weg, drie of vier van zijn fanatieke
makkers, die juist uit een kleine Moskee kwamen, naderden,
en eer ik me kon verdedigen werd ik omringd en in de moskee
geduwd. Tegenstand bieden zou tevergeefs geweest zijn,
kon hoogstens mijn toestand verergeren. Ik werd vastgehou
den en gefouilleerd, waarbij natuurlijk mijn revolver en mijn
kodak te voorschijn kwamen. Van de vragen, waarmede
men mij overstelpte, verstond ik nauwelijks een woord.
Zoo goed het ging, trachtte
ik hen van mijn onschuld te
overtuigen en verzekerde
steeds weer, dat ik een Indi
sche pelgrim was en bij den
Metwaf Hassan Ullah woon

de. De Derwischen beraad

slaagden een oogenblik, waar
bij ik meermalen het woord
,,Scheik" opving. Daarna
werd ik door een donkere

gang naar een mufriekende
cel gebracht en daarin opge
sloten. 83 De vijftien minuten,
die ik daarin doorbracht,
waren misschien de angstigste
van mijn leven, want ik
was op het ergste voorbereid. 83 Na een kwartier, dat
een eeuwigheid scheen, werd de deur weer geopend en
bracht men mij in een ruim, mat verlicht vertrek voor een
eerwaardigen witbaardigen grijsaard, de Scheik, die met
gekruiste beenen op een lagen divan zat. Tot mijn verwonde
ring sprak hij me in gebroken Engelsch aan; die taal, zei hij,
zou ik wel verstaan, daar ik bij den Metwaf der Indiërs
woonde. 83 Wilde ik mij verstaanbaar kunnen maken,
dan mocht ik dat niet ontkennen. Maar als het uitkwam,
dat ik bij den Metwaf gedaan had, alsof ik geen Engelsch
verstond, zou dat het wantrouwen jegens mij zeer vergrooten.
Ik geloof dat ik de vele vragen, die de Scheik mij stelde, tot
zijn volle tevredenheid beantwoordde. Maar toen kwamen
de revolver en de kodak op de proppen. De oude
man vroeg mij met streng gezicht, hoe ik, ondanks
het wapenverbod in de heilige stad, het toch had durven
wagen een revolver onder mijn Irham te dragen. Ik trachtte
mij daarmede te verontschuldigen, dat ik uit een woest
land kwam, waar men ter verdediging van lijf en leven steeds
gewapend moest zijn. 83 De oude gaf me een geducht standje
en maande mij aan de heilige gebruiken beter in acht te nemen.
Voor ditmaal zou hij me m'n onbezonnenheid vergeven.
Maar wat beteekende dat andere ding, dat mij was afgenomen ?
Ik gaf aarzelende, ontwijkende antwoorden tot ik uit hun
woorden begreep, dat de Scheik noch zijn derwischen het foto
grafietoestel kenden. Daardoor mij veilig voelend verklaarde
ik, dat ik een Hakim (arts) was en het instrument voor het
herkennen van verschillende ziekten diende. 83 De Scheik
had mijn woorden nauwelijks vertolkt, toen een der anderen
tot mijn schrik het vermoeden uitsprak, dat hij zoon ding al
eens in Constantinopel gezien had; de Giaurs maakten er
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ik natuurlijk ten
vorm een weinigzonnebeelden mede. SI Dat

slempte. Mijn instrument godsdienst
op die inachmes, waar geheel anders geconstrueerd

dverboden wordt oeleinden. De
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, maar „ „e-i-nnfno-p
en diende dat ik daarvan
wantrouwend
dan maar eens een proef moest allcgf^ ss nameliik
scheelde 83 Dat was met moeilijk, ik had namelijk
Sïen dat hij meermalen de hand tegen zijn voorhoofd
drukte. Ik hield de eene zijde van nnjn kodak tegen zijn
boïst, de andere aan mijn oor en streek met de vrije hand
licht over den rug zijner handen; zij ^^^^ren droog en heet.
De diagnose luidde: koorts en hoofdpijn. Mijn patiënt en de
derwischen waren zeer verwondeid. Nu moest iv ook de
ziekte genezen. Niets gemakkelijker dan dat . SI Ik haalde
de doos met kinine te voorschijn en gaf den zieke enkele
pillen. Daarna werd ik genadiglijk '^'rijgelateri en kreeg zelfs
revolver en kodak terug, tegen belofte echter, dat ik het
wapen aan mijn metwaf ter bewaring zou geven. ̂  Den
volgenden morgen, toen ik juist mijn a\ ontuui'aan Ibrahim
vertelde, verscheen de Scheik met twee ̂ roote,breedgeschou-
derde derwischen op de binnenplaats der herberg. SI Het
eerste oogenblik schrok ik, maar uit de wijze \an begroeting
bleek me direct, dat mijn jratient genezen was en mij met de
beste bedoelingen bezocht. De oude man putte zich uit in
dankbetuigingen, en verzekerde mij, dat ik in hem een
steeds tot hulp bereiden vriend gevonden had. Als bewijs
van zijn dankbaarheid stelde hij me zijn twee krachtigste
derwischen ter beschikking, die mij zouden begeleiden naar
de Kaaba. Bovendien schonk hij me een rozenkrans, zooals
zij slechts in Mekka gemaakt worden en nam onder hernieuwde
vriendschapsbetuigingen afscheid. SI Bij mijn bezoek aan

de Kaaba, die dezen dag voor
de mannen geopend was, had
ik werkelijk veel gemak van
mijn derwischen. ,,Maakt
plaats voor den vromen Ha-
kim !" riepen zij en loodsten
me door de duizenden pel
grims, die zich op de binnen
plaats der moskee verzameld
hadden. 83 Spoedig stond ik
ojr het platN'orm der tegen
de Kaabadeur geschoven
trap, Ibrahim trok mij mee
naar binnen. 83 Een tempel-
bewaarder, die met een ver
gulden keten in de hand op'
een liouten bank bij den

ingang zat, xroeg ons naar naam en afkomst. Daarna mochten
we in het heiligdom rondwandelen, en moest ik de door Ibra-

^  gebeden nasjrreken. En ondertusschen
bedacht ik niet zonder genoegen hoe mijn landgenoot Burton,

Malzan en ik \-olg(.de Duitscln,,, . 6ciron aiaizan en ik x'olgens mijn weten de
1  ""''i" tot nog toe in het Allerheiligsteder Mohammedanen heblien vertoefd j). Bovendien was
^ erheyen, eerbiedige stemming. Pas later werd ik me

van S^^vaar, dat ik geloopen had. 83 De inrichting
Door de eenigen tempel is zeer eenvoudig.or de deur en enkele smalle, schietgatenachti'^e ope-
nmpn onder het dak - de Kiswa was op Zen f^estdi
omhooggetrokken - viel juist gen<,eg hZ Tm de mZr
houding tot de afmetingen aan de buitemijr zoo kleine
binnenruimte te overzien Td,. ,-i zoo kieine
van verschillend gekleurde schaakbord
schijnt met dergelijke. marmeren platen. Ook de w'and

bedekt te zün y.u i'"-' onregelmatig ge\-ormde platen
dfn tl™/!"

waarop gouden bloem er. bekleed met rood damast,
geborduurd zijn dZc He Koranspreuken
»jn ooi, onder dcVouttïleSw "'''™door drie houten, met snijwerk 1 "
Aan metaalstangen die ^ zuilen gedragen,
verbinden, hangen ™^'K^r hoogte de zuilenen meerdere moskeelampen. 83 Driemaal

oor de mannen.

in net jaar wordt de Kaaba ueiurenH
eenmaal voor de vrouwnn , ^ nd ■ eenmaal voo
83 Behalve de steeniginn gereinigd te worden.
westkant van hZ^ZZ Kabir aan den
religieuze plichten vm^Td T
herinnering aan Abrahams ''"eens bij Mina terDraliams <Tfer plaatsxindende' hameloffer
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bleef mij bespaard daar de Kurban Beiram, waarop dui
zenden hamels geofferd worden, reeds voorbij was. ̂  De
Scheitajr el Kabir, woordelijk ,,de groote satan," is een steen-
hoop, die voor een van de naar Mekka gekeerde muren van
Mina ligt. Bij de ceremonie van de Rami, de steeniging, moeten
zeven bij den berg Arafat verzamelde kleine steenen in zeven
wateren pwasschen worden. SI Nadat we dit gedaan hadden,
gelukte het ons zoo dicht bij den grooten satan te komen,
dat we den eenen steen na den anderen op den steenhoop
konden werpen. Wij zeiden daarbij: „In naam van Allah.
Allah is de almachtige. Ik doe dit uit haat tegen den boozen
Geest, hem tot schimp en hoon." Ik had mijn pelgrims
plichten vervuld. Nu mocht ik den groenen tulband dragen
en den eeretitel van Hadji voeren. SI Op snelvoetige drome
darissen keerden we naar Djedda, de havenstad, terug.
En een kleine, Egyptische stoomboot bracht mij en m'n
trouwen Ibrahim snel en veilig naar Suez.

Naar het Duitsch door F. Meder.
1) De Kiswa wordt elk jaar vernieuwd. Vert.
2) Do overlevering zegt, dat de Kaaba viermaal gebouwd werd: de

eerste maal door de engelen naar het voorbeeld van de troonzaal van
Allah; de tweede maal door .'^llah zelf, die haar na de voltooiing met
zich naar den hemel nam, waar zij zich nu loodrecht boven den tegen
woordige bevind; de derde maal door Seth van klei en steen, welke
door den zondvloed verwoest werd; de vierde maal door Abraham, bij
welke gelegenheid de Aartsengel (labriël den Zwarten Steen (Hadsjar)
aan den Aartsvader ter hand stelde. Later (het laatst in 1O30 door
Sultan Moerad IV) is de Kairba meermalen vernieuwd, zoodat van de
oorspronkelijke nog slechts een stuk van den muur over is. Vert.

3) Reeds in de i6e eeuw is het een Europeaan gelukt in vermomming
Mekka te bezoeken. Het was de Italiaan Luigi de Barthema. In de iqe
eeuw gelukte het o.a. aan Hurckhardt, Roches, liurton en Snouck Hur-
gronje. Vert.

1900

ANTOINE LAURENT LAVOISIER
DE GRONDLEGGER DER MODERNE CHEMIE.De Madeleine behoort tot de geijkte bezienswaardig

heden van Parijs en niemand, die Parijs bezoekt,
zal 't dan ook wagen terug te keeren zonder een
oordeel uit te spreken over haar meerderejof mindere

schoonheid, om dus te getuigen van het
feit, dat hij een getrouw en aandachtig
bezoeker van boulevards en omgeving is
geweest. Merkwaardig is 't intusschen, hoe
weinig aandacht de monumenten rondom
de kerk worden waardig gekeurd; zelfs
het monument aan Lavoisier gewijd, aan
den Noordkant der kerk opgericht, blijdt
zelden in de herinnering bewaard. En
toch, hoe opmerkelijk is dit gedenkteeken
uit sculpturaal oogpunt, in weerwil van de
zeer naturalistische uitbeelding der reliefs,
op het voetstuk aangebracht, 't Heeft de
gratie van zoovele Fransche monumenten,
een gratie, die de feitelijke uitdrukking
loosheid van dergelijke naturalistische
plastiek doet vergeten. Trouwens de geheele
persoonlijkheid van Lavoisier, wiens revo-
lutionnaire ontdekkingen Frankrijks che
mische wetenschap een wereldroem bezorg
den, onderscheidt zich door de bekoring,
welke de geheele i8e eeuw, in het bijzon
der de i8e eeuw in Frankrijk kenmeikt.
Zoo luidt 't opschrift op het voetstuk.

ANTOINE LAURENT
LAVOISIER

1743—1794

Fondateur de LA Chimie moderne

m

Foio R. H. /ierwig.

SI Heel de wereld droeg bij om de oprichting van dit monument
mogelijk te maken, zoo eerend den man, wiens groote ver
dienste zoo weinig door zijn tijdgenooten werden erkend,
dat hij in 1794 op het schavot zijn leven liet. Smadelijk
einde van den man, wiens loopbaan overigens een aaneen
schakeling van genie, roem, eer en rijkdom is geweest,
sa Antoine Laurent Lavoisier werd 26 Augustus 1743
te Parijs geboren uit een geslacht, afkomstig uit Villers-
Cotteret, waar de stamvader Antoine Lavoisier, die in 1620
stierf, slechts een eenvoudig postillon was geweest. Maar de
goden waren met Antoine's nakomelingen geweest, zoodat
Antoine's vader, na aan de Parijsche Universiteit in de rech
ten te hebben gestudeerd, als procureur fungeerde aan de
Parijsche balie, 't Was een goed gesitueerd burger-milieu,
waar Lavoisier werd opgevoed, zijn allereerste levensjaren
in het huis van zijn ouders, sinds 1748, toen zijn jonge moeder
stierf, in het huis van zijn grootmoeder, die kort te voren haar
echtgenoot had verloren. Daar vond hij, met zijn zusje
Marie-Marguerite-Emilie de toegewijde zorgen van zijn
tante Constance Punctis, zuster van zijn moeder. De rijkdom
der familie Punctis stelde Antoine's vader in staat zijn zoon
naar een der beste gymnasia van Parijs te zenden, het collége
Mazarin, waar de natuurwetenschappen, het troetelkind
van de toenmalige cultuur, uitvoerig en uitstekend werden
gedoceerd. Wel was Antoine een veelbelovende zoon en leer
ling, intelligent, vol ijver en daarbij steeds vroolijk en opge
wekt. Vooral na den dood van zijn zuster, in 1760, werd
hij thuis de spil, om wien alles draaide, zonder dat dit echter
aan zijn wezen afbreuk deed. Hij ging rechten studeeren,
meende aanvankelijk als litterator roem te zullen oogsten,
maar merkte weldra, dat hij het meest van alles door de na
tuurwetenschappen werd aangetrokken. Naast zijn rechten
studies (hij promoveerde 26 Juli 1764) vond hij voldoende
tijd om wiskunde en sterrckunde te beoefenen; hij assisteerde
Bernard de Jussieu bij het botaniseeren, terwijl Guettard,
met wien hij weldra een uitgebreide studiereis zou maken,
hem mineralogie en geologie onderwees. Dan volgde La\-oisier
de colleges van den befaamden Rouelle, den chemicus, die 't
verstond de dorste onderwerpen aantrekkelijk te behandelen.
Rouelle was een van Lavoisier's meest beminde leermeesters,
die wellicht het meest invloed hebben geoefend op zijn latere
ontdekkingen. En eindelijk was ook anatomie een van die
vakken, waarvan de studie van belang voor hem zou zijn,
toen hij zijn ontdekkingen deed op physiologisch terrein.
SI Twintig jaar oud stelde Lavoisier voornamelijk lielang
in wiskunde en vooral in meteorologie, een wetenschap.
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deed baro-

per dag,
volhouden,

welke hij oneindig minutieus beoefende. Hij
metrische opmetingen, verschillende malen
opmetingen, die hij zijn geheele leven zou
onverschillig waar hij zich bevond. Immers hij wilde de wetten
ontdekken, waardoor de bewegingen in den dampkring
ontstaan. SI Zijn buitengemeene aanleg werd al spoedig
bemerkt en geapprecieerd, in 1763 verzocht Guettard, geoloog
en mineraloog,hem, om hem te assisteeren bij de samenstelling
van een mineralogischen atlas, waaraan Guettard zijn leven
had gewijd en waarvoor deze geleerde Frankrijk en Europa
had loereisd. En Lavoisier wijdde zich vol enthou iasme aan
deze taak; in 1765 bood hij de Academie zijn eerste
wetenschappelijk werk aan, het resultaat van zijn onder
zoekingen over het gips. Dan boeit een practisch vraagstuk
zijn aandacht en hij dingt in 1765 mee in de prijsvraag van
de Academie: Le meilleur moyen d'éclairer, pendant la nuit,
les rues d'une grande ville, en combi-
nant ensemble la clarté, la facilité du
service et réconomie. Een bewijs van
zijn ernst is zeker, dat hij, om tot een
juiste oplossing te geraken zich zes
weken lang in een donkere kamer,
geheel met zwart behangen, liet op
sluiten, zonder ook maar één oogenblik
het daglicht te aanschouwen ! Niet
velen zullen hem in een dergelijke
cellulaire gevangenschap nastreven!
En in de oplossing kwamen ook zijn
qualiteiten als financier en economist
te voorschijn, qualiteiten, die hem later
in zijn ambt als pachter, bij zijn
onderzoekingen als land-econoom te
pas zouden k^omen.Sl 20 Augustus 1766
werd zijn verhandeling dan ook met
een gouden medaille bekroond. Ook
later bleef hij zich voor verlichting
interesseeren: zoo stelde hij in 1783
een nieuwe schouwburgverlichting
voor. SI In 1767 gaat hij zijn eerste
groote wetenschappelijke reis onder
nemen: dan vertrekt hij in Juni met
Guettard naar de Vogezen en naar
Zwitserland om in opdracht van de
regeering mincralogische en geologi
sche onderzoekingen te doen. De reis
wordt te paard volbracht, omdat de
wegen zoo buitengewoon slecht waren.
Hoerend is 't te bemerken uit de brie

ven van Lavoisiers vader en tante,
uit de Irieven van Lavoisier zelve,
hoe bezorgd de achtergeblevenen zijn
voor het wel en wee van den jongen
man, in wien ze, vóór den geleerde,
toch altijd den beminden en gekoes-
terden zoon en neef blijven herkennen.
Moeilijk en gevaarlijk was het reizen:
van Parijs naar Straatsburg was een
brief een maand onderweg, zoodat de
klacht begrijpelijk was: ,,Notre crainte
est que tu ne reyoives pas toutes les
lettres que nous t'écrivons, et ton père
propose (o vaderlijke bezorgde ij del
heid) si tu juges convenable, pour
qu'on y fasse plus d'attention a la poste, de mettre:
A. M. Lavoisier, envoj^é par le roi dans les Vosges." SI
Intusschen, de beide reizigers volbrengen den dienst aan den
koning met nauwgezetten ijzer: geen moment laten ze on
gebruikt voorbijgaan, alles onderzoeken ze, den bodem, liet
water, de fabrieken, de natuurkundige kabinetten, de biblio
theken. Lavoisier legt verzamelingen aan van steenen en
mineralen voor het kabinet van Bertin, minister van Staat,
houdt bovendien geregeld zijn dagboek bij, schrijft zijn
brieven en vergeet niet bock te houden van zijn uitgaven.
Soms zijn de reizigers erbarmelijk gelogeerd; uit Caumont
schrijft Lavoisier; ,,Nous sommes logés ici dans le plus
vilain cabaret que nous ayons vu dans toute notre route;
nous sommes logés dans une espèce de grenier mal fermé oü
nous sommes empestés par une provision d'oignons qu'on
y a mis pour sécher; nous n'avons que de méchants lits de
plume épais de deu.x doigts; on a courir tout le village pour y
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die niet

moeten kosten en pas na Oo a
Lavoisier stelde daarom \-oor

maken, maar tengevolge van ge-

Eindelijk, den avondtrouver deu.x couvertures. ... Pariis terug: Lavoisier
van den igen üctober, 'wame eischt, vergeet niet
altijd bewust van wat zijn wer „^^chts om half twaalf!
zijn barometer-opmetmg dot ^
Voorgoed kwam hij pas m wateranalyses,
een massa materiaal, o.a. een g Woor hen voor
Hij en Guettard werken hard om de j."
dei atlas verzameld, productief te mM<en. ^
waren al in 1770 gedrukt: volgens het oorspronkelijke jhan
zouden er 230 moeten komen. Een wijze van uitga\ t ,
minder dan 85000 livres
80 jaar gereed zou zijn
de uitcave bescheidener te . .
brekÏÏn geld en persoonlijke belangen trok Lavoisier zich terug.
De inspecteur-Generaal der mijnen Monnet, die kon beschik
ken owT al de gegevens door (miettard en zijn assistent

verzameld, publiceerde in 1780 een
onvolledigen atlas en waarop hij zijn
naam tezamen met die van Guettard
liet drukken. Lavoisier werd slechts
zeer terloops vermi-ld en nog in 1798
toonde Monnet zich een verwoed
tegenstander van Lavoisier en zijn
moderne theorieën. 83 Maar elders
werden zijn verdiensten naar waarde
geschat. In lyCx) werd hij lid der
Academie van \\ etenschajijren: reeds
in 17(18 was hij als biiitc-ngewoon lid
gekozen en gedurende 25 jaren was
hij een der actiefste leden, die ontel
bare rapporten uitbracht o.a. over de
kleurentheorie, den vochtmeter van
bartier. 83 Ook ondersteunde Lai'oisier
de plannen, door Deparcieii.x ontwor
pen om Parijs van beter drinkwater
te voorzien, zoodat men besloot ze
ten uitvoer te brengen. Allerlei moei
lijkheden hebben evenwel belet, dat
deze plannen ook inderdaad werden
verwezenlijkt. 83 Maar niet alleen als
wetenschappelijk mensch verbond
Lavoisier zich aan den staat. Op raad
van een \ riend \an de familie de La

Galaizière, intendant van Lotharingen,
liet hij zich in 17(18 benoemen tot
adjunct van den pachter-generaal
Bandon, die hem eim derde deel der
inkomsten van het pachtcontract van
Alaterre afstond. Hij was in staat dit
ambt te verwerven door het groote
kapitaal, dat hij \-an moederszijde
bezat. Immers iedt-r, die belasting
pachter wilde worden, moest een
groote som gelds als waarborg storten.
Deze som bedroeg voor Lavoisier niet
minder dan 520000 livres. Weinig dacht
liij, dat het bekleeden van dit ambt
later de oorzaak van zijn dood zou zijn,
te minder, waar hij, steeds bezonnen
op het welzijn \'an het volk, zich
nimmer aan afpersing schuldig maakte.
In 177c), toen Bandon gestorven was,
t'olgde Lavoisier hem op als pachter-

de verpachting werd opgeheven,
^ Maar in 17(18 was er nog

besjieuren aan Lavoisier's hemel: jong,
was hij een welkome partij voor de dochter

zijn superieur. En te meer was dit het
er-

AN LAVOIS/ER

ARIJS.

generaal: tot
vervulde hij

I79L
deze

te

toen

functie.
geen wolkje
rijk, geleerd
van den pachter Paufze
geval, waar Paulz
liand m 9?^^' '""^'Joilijkheden bevond in vere

raai dei-

gezet de 13-jarige IMarie
zekeren

1^' J

graaf d Amer\-al

 ^"-'rray, zijn oom, controleur-genebelasting-pachters, beraamd. 1 )(>7e hnrl m liPt hnnfi
gene-

tmd. 1 )eze had zich in het hoofd
nne-Pie'rrette te doen huwen met een

de La Garde, die
Deze heer

inkomen per jaar, in ieder

, broeder \ an M"u
grooten invloed op Terrav had. Deze heer was so iaar oud
en had 1500 francs inkomen ncr L-i 1 ^ '
geschikt als echt.yenoot te fungecren ̂ an b t' a "S
gelukkig aan dit huwelijk ontsmante T a 1 'n a
en het heldere inzicht ̂  an haar vader D
dien hij als mcnsch als veleeró. \ La^-olSler,
ambt hoogschatte, den scho nz™ '"m'' vervulling van zijn

onzoon bij uitnemendheid en
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zelden was een huwelijk gelukkiger dan
het huwelijk, 16 December 1771 te Parijs
.gesloten. Het werd een samengaan, waarbij
]\lmc Lavoisier steeds meer poogde en ook
erin slaagde het werk van haar man te
begrijpen en hem te assisteeren bij zijn
proefnemingen in zijn laboratorium. Zelf
was ze zeer begaafd: de opvoeding, die ze,
gelijk alle aanzienlijke jonge meisjes van
die dagen, op het pensionaat had ontvan-
.gen, achtte ze nog in geenen deele voltooid.
In 1777, toen ze 19 jaar oud was, leerde
ze latijn van haar broeder, ,,om zich haar
man waardig te maken." Ze kende Engelsch
zóó, dat ze voor Lavoisier vele chemische
werken vertaalde o.a. van Priestley, Caven-
dish en Henry. Eén van haar vertalingen
werd gepubliceerd, een brochure van Kir-
wan: Sur la force des acides en Sur Ie
phlogistique. Ze teekende en graveerde, zoo
als blijkt uit de teekeningen en prenten
van haar hand, die haar voorstellen bezig
notities te maken in het laboratorium van
haar man, terwijl deze zijn onderzoekingen
doet. Op één der bas-reliefs van het mo
nument werd ze dan ook mede afge
beeld. Na Lavoisier's dood gaf ze zijn Mémoires de chimie
uit. SI Haar salons werden door alle vooraanstaande chemici
uit alle landen der wereld bezocht en Franklin behoorde tot
de beste vrienden van het huis. Heel de chemische maatschappij
stelde belang in wat er in Lavoisier's laboratorium gebeurde.
Talloos waren dan ook de ontdekkingen, die de grondvester
van de moderne chemie deed, dank zij ook het prachtige,
rijkvoorziene instrumentarium, waaraan hij geen kosten
spaarde. SI Het is hier niet de plaats om alle ontdekkingen van
Lavoisier uitvoerig te bespreken, ik wil slechts de voornaamste
noemen. Na een oneindig aantal uiterst nauwkeurige waar
nemingen mocht hij concludeeren: ,,Geen stof kan vernietigd
worden, stof kan niet uit niets ontstaan." Vele schijnbare uit
zonderingen hadden te voren de scheikundigen op een
dwaalspoor gebracht, een dwaling, die het ontstaan gaf aan
een gefingeerde stof, phlogiston, door brandende lichamen
afgescheiden. Deze dwaling was mogelijk, door het feit, dat
de eindproducten der scheikundige werking dikwijls gas
vormig zijn en zich aan een oppervlakkige waarneming
onttrekken of dat bij de scheikundige werking gassen mee
gedaan hebben, waarvan men de aanwezigheid om dezelfde
redenen niet heeft in rekening gebracht. SI Behalve de
,,Wet van Lavoisier" dankt de scheikunde den grooten
chemist bovendien de chemische nomenclatuur, de kennis
van de samenstelling van de lucht en de ontdekking van zuur
stof, een ontdekking, welke langs andere wegen tegelijkertijd
Scheele in Zweden en Priestley in Engeland deden. Lavoisier
ontdekte de rol, welke zuurstof speelt bij
de ademhaling en ,bij verbranding. Hij
merkte op, hoe de meeste zuren zuurstof
bevatten en concludeerde hieruit ten on

rechte, dat alleen zuurstof zuren kan doen
ontstaan. SI Hij wees reeds aan, dat alles
wat aarde en kalk genoemd wordt geen
enkelvoudige lichamen zijn, zooals men
toen meende, maar zuurstofverbindingen,
wat later door Davj^ werd bewezen. Door
proefnemingen leverde hij het bewijs voor
de veronderstelling van Newton, dat dia
mant houtskool is en hij maakte hiervan
gebruik om de samenstelling van koolzuur
te bepalen. SQ Ook op natuurkundig terrein
vestigde hij zijn naam. Hij schreef opmer
kenswaardige werken over de warmte en
over de eigenschappen der lichamen in
gasachtigen toestand. SQ Maar niet alleen
als scheikundige en natuurkundige trok
deze geniale man de aandacht van zijn
tijdgenooten, al heeft de opmerkzaamheid
die het Parijsche volk gaf aan zijn arbeid
als pachter, funeste gevolgen voor hem
gehad. Van hem kwam het gehate plan
om heel Parijs met een muur te ondingen
om de geweldige ontduiking der invoer-
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ET MONUMENT L-LV LAVOISIER: DE GELEERDE IN

ZIJN LABORATORIUM; AAN DE TAFEL MADAME LAVOISIER.

rechten binnen Parijs tegen te gaan. Minister Calonne be
sloot dit plan tot uitvoering te brengen en droeg den bouw
ervan op aan architect Ledoux. Deze verspilde meer dan 30
millioen livres om luxueuse paviljoens bij de stedelijke
tolhekken op te richten, paviljoens, die als evenzoovele
versterkingen werden beschouwd om Parijs onder den duim
te houden. Natuurlijk vond men het bon mot:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant

terwijl in de salons werd geciteerd:
Pour augmenter son numéraire
Et raccourcir notre horizon

La Ferme a jugé necessaire
De nous mettre tous en prison.

SI En Lavoisier werd aangewezen als de ontwerper van dit
odieuse plan. Zelfs verscheen een pamflet in 1787, waarin
stond: ,,Je suis d'avis que l'auteur de ce projet soit pendu.
Par bonheur pour M. Lavoisier, eet avis n'a pas encore été
suivi." SI Nog een grief tegen Lavoisier was het aandeel, dat
hij had in de kruitregie, een instelling door Turgot en Lavoi
sier in het leven geroepen om het volk te ontlasten van de
belasting, welke de kruitwerkers indirect hieven, om de schat
kist te doen profiteeren van het monopolie van den kruit-
verkoop en ten slotte om de nationale salpeterproductie te
vermeerderen. SQ Lavoisier hield zich voortdurend bezig met
de samenstelling van kruitmengsels, ontkwam ternauwernood
aan een ontploffing, die twee dooden eischte, terwijl hij 6

h
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Augustus 1789 op 't kantje af Ontsnapte aan het gevaar door
het oproerige Parijsche volk gelyncht te worden. De lucht
zat vol verraad, overal en bij ieder vermoedde men 't en zoo
verspreidde zich 't gerucht, dat beheerders van 't kruit voor
raden hadden willen laten wegvoeren, om zoo het Parijsche
volk van verdedigingsmiddelen te berooven. Met veel moeite
ontkwam Lavoisier aan de woede van het grauw, dat in hem
echter de incarnatie van het oude regime bleef haten, 't Vergat
alles, wat Lavoisier had gedaan, zooveel in zijn vermogen was,
voor zijn landgenooten. 't Vergat, hoeveel landbouw en nijver
heid hem verschuldigd waren, toen hij als lid van het comité
d'agriculture telkens nieuwe voorstellen deed om de boeren
tot meerdere ontwikkeling te brengen en zoo de welvaart
van het land te vergrooten. Op zijn bezitting Fréchines
bracht Lavoisier zijn theoriëen over den landbouw en de vee
teelt in praktijk, zoodat de herinnering aan den man, die
welvaart bracht aan de bewoners van het land, er nog voort
leeft. SI Uitweiden over zijn werk als econoom zou bladzijden
schrifts eischen. Genoeg zij 't op te merken, dat in de revo-
lutiestormen dit alles niets vermocht om Lavoisier van de
guillotine te redden. Het feit, dat hij eenmaal ook pachter
was geweest, was voldoende om hem des doods schuldig te
doen zijn; men klaagde hem, met de andere pachters aan,
met den vijand te hebben geheuld; 9 Mei 1794 viel zijn hoofd
onder de guillotine. Al zijn goederen werden verbeurd ver
klaard en Madame Lavoisier verloor met haar man ook haar
vader en tal van haar vrienden. SQ Toch heeft ze Lavoisier's
eerherstel mogen beleven, van hem, over wien Lagrange den
dag na zijn dood zeide: .,Ze hebben
slechts een oogenblik noodig gehad
om dit hoofd te doen vallen en
misschien zullen 100 jaren niet vol
doende zijn om zijns gelijke voort te
brengen." SQ 12 Augustus 1796 werd
door het Lycée des Arts een dooden-
dienst gewijd aan de nagedachtenis
van Lavoisier, een dienst, waarvoor
een cantate was gecomponeerd door
Langlé, eindigend met deze versregels:
Des utiles talens consacrons

les bienfaits,
Ouvirons a Lavoisier les fastes

de l'histoire;
Pour consacrer son génie a jamais
Qu'un monument s'élève a sa

mémoire.

En Lavoisier's standbeeld is de hulde
van het toegewijde nageslacht.

Kg v.\n 0\'KX.

DE WHIPPET.
Zijn oorsprong — voorna.\mste raspunten — waarvoor

HIJ GEFOKT WERD — WINDHONDRENNEN EN HUN GESCHIE

DENIS IN Nederl.\nd.VAN al de windhondenrassen is de whippet hier te
lande het schaarst vertegenwoordigd. Op onze honden
shows ziet men hoogstens twee, drie exemplaren,
terwijl zij bij de hondenrennen tot heden niet

vertegenwoordigd waren. En de whippet is de renhond
bij uitnemendheid. In Engeland is hij dan ook als
zoodanig zeer populair. Voortgekomen uit een kruising van
hoogbeenige terriers en kleine windhondtypen zooals het
Italiaansch windhondje, waren zijn fokkers de sport- en wed-
lustige mijnwerkers en fabrieksarbeiders, voor wie een groote
windhond te kostbaar was. SI De whippet heeft de elegantie
welke alle windhondenrassen eigen is. Het meest lijkt hij op
den Greyhond; alleen is de welving van den rug sterker.
Zijn karakter lijkt op den terrier: vlug, opmerkzaam, rustig
in huis, dol uitgelaten op de wandeling. Als tochtgenoot bij
een uitstapje op de fiets is hij niet door een ander klein honden
ras te vervangen. Hij is onvermoeid en door zijn bouw loopt
hij licht en gemakkelijk. Ook als huishond is de whippet zeer
geschikt. Niet vechtlustig van aard, durft hij toch als't moet
zijn tanden te laten zien. Daarbij ishijwaaksch en trouw. Zijn
beharing, fijn en dicht, eischt weinig onderhoud. Bovendien
is ze zeer kort, zoodat conflicten over „verharing" zelfs met de
meest nette huisvrouw niet kunnen voorkomen. Er zijn echter
ook ruwharige exemplaren, maar deze zijn in Engeland niet

Folo C. Sieenbergh.

WHIP

•G nimmer. Niet alleen in Engeland
talrijk; teri onzent zag 1 ^j-eft men den whippet
maar ook in Amerika en .„j^^ooals de speciaal club voor
aan. SI De voornaamste raspunten zooa p

in Engefand ze voonschrijft, zijn: Kop.
Ik wijd tusschen de oogen, vlak op het ̂■oorhoofd.

Krachtige kaken, doch zonder bakken, landen regelmatig en
whippets — —O 1
droog, tamelijk wijd tusschen de oogen

"  ken doch zonder bakken. .
wit.
,,rose

Oogen. ZÏÏ; levendig en eeherp. We.n
vormia Nek. Lang en goed gespierd f aai gc ogen,vr, vrSShmd, ,?hu.n geeWdbK. D.ep en krachtig. Vlr/lS

licht gebogen. Lendenen sterk
/XT-»/"l rat* TlP'h lH-llCLCLAAi w»

breed, knie goedSelifmlng: gorfoldc-r «f--„ViT'l

PETS.

stevie ontwikkeld. Achterhand. Sterk en breed
gebogen, breede g^^pierd» dijen laagSmrnrrpr.rnaar\:!'Snfof opend, 1.
Beharing Fijn en dicht. Kleur. Zwart, rood, vvit, gestroomd,
zandkleurig, blauw, en alle m^"Sselen dezem klem em
en geimcht. Hoogste maat 52 c.M. , 22 a 23 po ■ . .
hierboven al werd opgemerkt werd de whippet gefokt c .
renhond. In Engeland zijn de windhondenrennen ze^er in trek.
Voornamelijk in het Noorden organiseert men groote honden-
rennen; inschrijvingen van eenige honderden honden zijn met
zeldzaam. Men heeft dan ook aparte banen ; de voornaamste
zijn die van Hegging Shaw en van Borough te Oldham. Uok
te P""ailsworth is een belangrijke renbaan. Natunrlijk wordt
ook bij deze sport gewed. De windhondenrennen zijn _ 50 jaar
in Engeland bekend; van daar werden zij naar België geïmpor

teerd. In Nederland werd er het eerst
over gesproken op een vergadering
der Nederlandsche Jacht-\'ereeniging
,,Nimrod" (de nu nog bestaande Ko
ninklijke Nederl. J achtvereeniging
Nimrod) in 1877. Men was het toen
niet algemeen eens en zoo verdween
het voorstel, tot het volgend jaar de
heer F. W. C. H. Baron vanduyllvan
Serooskerken het weer te berde bracht.
Ook nu onder\'onden de x'oorstanders
tegenwerking maar enthousiast als de
heer van Tmd voor deze rennen was,
organiseerde Z.Kd. den i Dec. 1880een
wedlooji i'oor windhonden te \'elsen.
\"eel succes had deze ren niet: het weer
werkte niet mee. Toch waren nog elf
honden ingeschre\-en. \'oor 1893 hoorde
men van deze rennen niets meer. Tij
dens een hondententonnstelling te
Arnhem hield men een Wliippetrace.
Ook nu,lezen wij uit de aanteekeningen,
storm en regen en daardoor veel teleur
stelling. Wel was er veel belangstelling

en waren bekende Engelsche renhonden ingeschreven. Een
jaar later in 1894 had te Haarlem in den Hertekamp wederom
een Whippctracc plaats; uitschrijvende vereeniging was nu
Nimrod, welke tegelijkertijd een internationale hondenten-
toonstclling hield. De grasbaan was 200 meter lang, de honden
liepen twee aan twee. De eigenaars, gewapend met een witten
doek, liepen in draf naar den eindpaal terwijl de honden vast
werden gehouden. Op het commando ,,los" renden de honden
over de baan om bij de eindstreep door hun eigenaars te wor
den opgevangen. Groote belangstelling had deze race.
Twaalf honden kampten er. Eerste prijswinner werd de heer
h. M. C. H. Baron van duyll van Serooskerken, een mooi
succes voor dezen enthousiasten liefhebber cxin hondenraces.
SI Nu stond deze sport weer geruimen tijd stil. Eerst in 1908
organiseerde de kynologenclub Breda ,,windhondenrennen".
Deze keer was de belangstelling buitengewoon groot. Bijna
50 honden, voor het meerendeel uit België, waren ingeschreven,
terwijl 9 Nederlandsche honden en een Duitsche mee liepen.
Dc Grejhounds waren het talrijkst vertegenwoordigd met
32 exemplaren, dan volgden de Barsoïs met i j, terwijl ook
nog een paar Sloeiquis aanwezig waren. Nu werkte het
weer mee, terwijl een talrijk publiek met groote lielangstelling
de remien gadeMocg. Men volgde ook hier het zelfde s\-steem
als te Haarlem. SI \\ edcrom gingen jaren heen al\-orens er weer
hondenrennen m ons land plaats hadden. In kizi werden
op den 2 cl en 1 inksterdag te Nieuw \"ennep rennen gehouden
welke zich \ an de vongc onderscheidden doordat hier een ander
sj's eem gevolgd werd. De heer j. Been, jachtopzichter aldaar.
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vond n.1. een inrichting uit waar
door de honden zich voorstelden
achter een haas te loopen. Het
fluiten, schreeuwen, roepen en wui
ven met doeken door de z.g. ren
ners (essen) en aan den finish ver
viel hierdoor. Weer luwde de belang
stelling tot werd opgericht „de eerste
Nederlandsche e.xploitatie tot het
houden van windhondenrennen in
Nederland." Oprichter-secretaris de
zer vereeniging is de heer Zorge
de Rauinonde. Genoemde heer is
de renhondensport altijd trouw ge
bleven en heeft ook dit jaar ge
tracht door goed georganiseerde
wedstrijden de belangstelling voor
dezen tak van sport gaande te hou
den. Of het gelukken zal? Wij wagen
ons niet aan een voorspelling. Maar
een mislukking zou zeer zeker te
betreuren zijn. De windhond, de
aristocraat der honden (rassen), heeft behoefte aan loo
pen. Een werkkring heeft hij hier ter lande niet. De
nieuwe jachtwet maakte ook den Greyhound werkeloos.
Windhondenrennen stellen hen in de gelegenheid de spie
ren te gebruiken. Strenge bepalingen verhinderen onspor
tieve daden welke den dieren schade zouden kunnen doen.
Bovendien hebben zij het voordeel dat er strikt eerlijk ge-
loopen wordt. Een hond laat zich niet omkoopen. Daar niet
achter levend wild wordt gerend, is wreedheid buitengesloten.
Alleen bij het africhten zou wreedheid gebruikt kunnen
worden, maar dit is ook het geval bij het africhten van honden
A'oor andere doeleinden. Zie hier redenen waarom wij voorstan
ders van de windhondenrennen zijn. SI De Whippet, de renhond
door geboorte, bouw en karakter, gaf ons aanleiding hier een
stukje geschiedenis onzer Nederlandsche hondenrensport uit
een te zetten. Id.\ Joh. W. de Vkies.

Foto C. Sleenbergh,
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HOEVEN EN KLAUWEN
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DOOR G. D. Roberts.

IN zoo'n verblijf is veilig," vervolgde oom Andy,
,.voor iedereen, behalve den otter, en als die de
eene deur in komt, staat er nog altijd een andere
deur voor ze open om uit te gaan, zoo gauw,
otter nog niet de puntjes van hun staartjes
krijgt. SQ Ouë Dolksnavel kon natuurlijk nooit

het huis der water-babies binnen komen, niettegenstaande
zijn volleerdheid in zwemmen en duiken, omdat hij zoo
groot was — wel zoo groot als een gans. Maar in den regel
bemoeide hij zich ook niet met de water-babies. Hij hield
veel meer van visch dan van muskus-ratten; en hij kon zoo
snel zwemmen onder water, dat het maar zelden gebeurde,
dat een visch waarop hij joeg, hem ontsnapte. SQ Maar dien
zomer waren de toestanden in den Grooten Vijver heelemaal
veranderd. Vroeger had 't er gekrioeld van visschen — forellen,
zuigervisschen, dikkoppen en dergelijke. Maar in de lente had
de een of andere schavuit dynamiet laten springen in het water
met het doel de groote meerforellen
te bemachtigen. Weinige visschen
hadden die misdaad overleefd. En
zelfs een zoo knap visscher als Dolk
snavel zou het grootste deel van
den tijd honger hebben geleden, als
hij niet zoo slim was geweest zijn
diëet te wijzigen. ,,Bij gebrek aan
brood" zei hij tegen zijn gezin, „eet
men korstjes van pasteien". ,,Brood
had hij misschien wel eens van ge
hoord als er kampeerders waren",
viel de Kleine Baas peinzend in de
rede, want hij was een jongen die ge
woon was alles letterlijk op te nemen.
„Maar hoe kon hij iets weten van pa
steien, oom Andy?" ,,Och koni, je
weet heel goed wat ik bedoel! zei
oom Andy, verstoord door het gebrek
aan humor bij zijn jongen vrind. ,,Je

Foto C. SieenlH-rgn.
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moet niet alles zoo letterlijk opnemen! Je weet toch heel goed dat
Dolksnavel met ,,brood" viscii bedoelde en met ,,korstjes van
pasteien" slakken en kikkers en waterratten en — waterbabies,
natuurlijk ! SI En 't was geen kleinigheid om op water-
babies te jagen, want de oude muskus-ratten konden
vechten en wilden vechten en vochten dan ook ! En nadat

Dolksnavel en zijn gezin eenige water-babies als ontbijt
hadden genuttigd, verspreidde het alarm zich door al de wonin
gen der muskus-ratten. Dolksnavel was een nieuwe vijand en
ze wisten niet hoe ze zich tegen hem konden verweren. Den
otter kenden ze en den vos kenden ze en den onhoorbaren

vreeselijken hoornuil en den plots neerschietenden havik.
Voor alle kenden ze trucs om ze te ontgaan. En de verslindende
snoek bevochten ze .soms in zijn eigen element. SI Maar
IDolksnavcl, die als een visch onder water zwom en ze van
onder op spieste op zijn doodclijken snavel, die scherp was als
een speer, vormde een nieuw gevaar, waartegen ze geen
bescherming kenden en dat ze dus steeds in angst hield. De
harige kopjes werden bij elkaar gestoken, en er werd druk
gepiept en gegild voor ze tot een besluit konden komen.
En intusschen was Dolksnar-el erg in zijn schik, omdat hij tot
de ervaring was gekomen, dat water-lrabies met smaak —■
en zonder gevaar ! — gegeten konden worden. SI Xu moet
je weten, dat de water-babies twee nesten hadden — een
in het water-huis, een paar el \-an den oever af,en een aan het
einde van de gang die naar den drogen oever voerde. In
den regel was hun geliefkoosd vermaak stuivertje-wisselen te
spelen in het rustige water om hun huis, soms aan de opper
vlakte, soms eronder. Ze vingen elkaar of beten elkaar in de
staarten of achterpooten en soms vochten ze samen en trokken
elkaar kopje onder, net als een troepje jongens in het zwem
bassin — maar zwemmen dat ze deden I Je zou er heel wat
om geven, als je zóó zoudt kunnen zwemmen. S! En toch
waren ze niet opgewassen tegen Dolksnavel, die sneller kon
zwemmen dan een visch. En sinds Dolksnavel begonnen was
op water-babies te jagen, was 't niet langer veilig ver van huis
af te spelen. Als de anderen ze daar vonden, buiten dat eindje
ondiep water tusschen het huis en den oever, kregen ze heel
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wat beten en knauwen. Nu had Dolksnavel ongelooflijk vér
ziende oogen. Als hij aan den anderen kant van het meer
stond, waar geen enkele muskusrat hem kon bespeuren,
zag hij de kabbeling in het water, veroorzaakt door den
bruinen neus van de allerkleinste muskusrat die ooit gezwom
men heeft. En zoo gebeurde het, dat op een dag, toen de water-
babies stuivertje-wisselen speelden in wat feitelijk hun eigen
achtertuintjê was, hij de streepjes en cirkeltjes in het water
zag die in alle richtingen kris en kras door elkaar liepen — en
hij lachte ! Jij weet hoe hij kan lachen. SI En toen de muskus
ratten dat wilde lachen hoorden, staken zij, die in het water
waren, hun harige kopjes omhoog; en die op het land waren,
gingen als eekhorentjes opzitten om te luisteren en allemaal
waren ze dolblij, omdat het geluid van zoo héél ver w'eg kwam !
En toen begonnen al de water-babies onbevreesd en van gan-
scher harte te spelen, omdat ze
wisten, dat Dolksnavel aan
den anderen kant van het meer

was. sa ,,En was hij daar inder
daad?" ,,Cjeen denken aan !
Zoodra hij had opgehouden met
lachen, was hij het water in ge
doken en zwom hij, zoo snel
mogelijk, onder water, het meer
door. Hij zwom en zwom, als een
scherpe zwart-cn-witte wig door
de gulden diepte, zoolang hij
zijn adem kon inhouden. Toen
hij het geen seconde langer kon
uithouden stak hij zijn kop uit
het water, haalde heel diep adem
en dook weer. Toen hij dien
eenen keer boven water kwam,
was hij al halverwege het meer
gekomen. Den volgenden keer
was hij er heelemaal overheen;
maar daar hij een geweldig slim
me vogel was, kwam hij boven
aan den begroeiden oever waar
zijn zwarte snavel onzichtbaar
bleef tusschen de grassen. SI
Hij was nu niet meer dan twin
tig passen van de plaats waar de
water-babies plonsden en plasten
en piepten en zich zoo heerlijk
amuseerden in het effen, zonnige
water onder den diepblauwen
hemel. Ze genoten met volle
teugen. Dolksnavel liet zich zoo
geruischloos in het water glij
den, dat men gedacht zou heb
ben, dat een schaduw in het
meer verzonk. Toen schoot hij er
doorheen als een zwaardvisch,
naar beneden in den bruinen

glans en toen naar boven pal
midden in het spelende troepje.
S3 Hij had zijn wreedcn stoot
gemikt op de waterbaby, die op
dat oogenblik ,,'t was". Maar het
toeval wou, dat op dat zelfde
oogenblik ,,'t" den baby te
pakken kreeg, die 't achterna
zat, hem in zijn staart beet en
als de bliksem wegzwom om te voorkomen dat hij op
zijn beurt in z'n staart gebeten werd. Daardoor miste Dolk
snavel zijn prooi. Zijn scherpe snavel gleed langs den bruinen
neus van ,,'t" die een hevigen schok kreeg, maar meerniet." 83
,,Ah-h !" riep de Kleine Baas vol verlichting uit. ,,Het
spreekt vanzelf", vervolgde oom Andy, ,,dat al de water-
babies, zoo vlug ze maar konden, zich uit de voeten maakten
naar het nest, waarbij zij met de staarten op het water sloegen
om elkaar te waarschuwen. Sommigen doken zoo diep moge
lijk onder; maar anderen raakten het hoofd kwijt en zwommen
aan de oppervlakte. Even later schoot Dolksnavel — die weer
ondergedoken was — naar boven en dezen keer doorboorde
zijn snavel precies het lichaam van een der kleine zwemmers
en brak diens ruggegraat. 83 ,,Oh-h-h !" fluisterde de Kleine
Baas, hijgend. ,,lk kan er niets aan doen", zei oom Andy.
,,Maar zoo gaat 't in het leven. Nu kwam Dolksnavel met zijn

Foto C. Stccnbergli.

DEUR l'/JA' EEN HU

heele lichaam boven slachtoffer slap aan zijn
manier naar land, waarbij het kle matten die langs den
snavel hing. Maar de mide

die zeeeen, dat muskus-ratten en andere
zouden gezegd hebben dat ze

- ZOO vlug gelteurde alles,
liet water en verdwenen,

land, in de \-erste verte

;det vennöedend, dat iemand den
,a.t.g ,e mat™, loon l.ij
Stak, zijn groeten snavel opende, een lu e^ h eiennt-r-
dm do,Kien waterbaliy m liet wateT het val . ƒ

terwijl zijn staait met zooveei

oever zaten 01 m oc

grepen. De menschen
wilde dieren kunnen denken,
't vooruit hadden afgespioken
Al de muskusratten doken in
S3 Dolksnavel zwom kalmpjes naar

donkere vleugels
en

de met zijn uoiiKvig -

dat

was.

.■ i N 1 ;; min i nrlirnroverkracht naar lieneden getrokken wrc . dat Inj na ac te ^
tuimelde. Het leek lum aisor
het niet anders kon zijn dan de
(iroote Steur, die ver stroom
afwaarts woonde en die hein bij
zijn jiooteii te jiidikeii 'kid. 81

\Vas-ie 't maar geweest zei
iie Kleine Baas. ..W'aelit eens
i'veii zi'i oom Andy. ,.Hij keek
dus naar beneden en zie ! het
watiT onder luan was iieelemaal
vol zu'einmende muskusratten,
die naar boven schoten en op
hem aanvielen. Drie of vier had
den hun scherjie taruljes al iii
zijn pooten geslagen. Je mag
me^ gelooven als ik je zeg
hij woefU'iid en verschrikt
Hij worstelde en sloeg de vleu
gels uit, maar zijn korte vleugels
Waren niet sterk genoeg om hem
nit het water te verlieffeii met
al dat gewicht, dat aan zijn
pooten hing. Toen lioog hij zijn
zwarten snawl onder watiT en
stid-: in 't woest'c links en rechts,
waardoor hij vreeselijke wonden
aanbracht in de zachte, harige
lichaamjrjes. Maar de muskus
ratten stoorden zich niet aan
hun wonden. Met roekelooze
woede vielen zij bun vijand aan.
Ze zouden hem wi'1 leeren water-
babies te vermoorden ! 83 En
dat deden ze ook 1 Binnen enkele
minuten hadden zij den ouden
roover onder water getrokken,
waar ze hem de baas af waren ;
tm j,' had eens moeten zien
hoe ^dat water in beroering wasl
Maar dat duurde slechts enkele
minuten. Toen kwamen twee
muskusratten naar boven, bloe
dend maar vol trots en daarna
nog twee of drie; en toen gingen
ze_alle aan land om hun wonden
te f- likken en hun toilet te
maken, want je kunt wel begrij-
Jten, dat hun haar danig in de
war zat. 83 En toen terwijl ze

bezig waren hun haren recht te kammen met hun voorpootjes
alsof 't handen waren, kwam Dolksnavel naar boven; maar
zijn pooten kwamen 't eerst en hij kwam niet heelemaal
boven water en m ieder geval, bewoog hij zich niet. De zaak
was dat hij zoo dood was als een pier — zoo dood, dat even

jonge dikkojD tm twee zonnevisschen naar boven
en nieuwsgierig om hem heen zwommen. Ze

dat ze nooit meer een gelegenheid zouden
kiijgen om zoo grondig, op liun dooie gomak, oon duiktT to
bekijken en het nog te kunnen navertellen." 81 .,Zijn verdiende
loon," zei de Kleine Baas. ,.Waarom liet hij die kleine diertjes
met met rust" „Ja", zei oom And>-, „en het was dom van
hem hun kracht te onderschatten. Ik N-ertel je van zoo'n

later een
kwamen
dachten zeker.

domheid later nog wel e

IS AAN HET SPAARNL
TE HAARLEM.

ens wat meer".

(Wordt vervolgd ).


