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kleven zij bij

ÏÏtTd getSn ctt d'e Bloem een waterbloem zou zijn, maar
hdhad nooit kunnen vermoeden da ze zoo hoog of zoo
Ll lerig zou opgroeien. De groote bekkens om de fonteinenweciuLiiK 1 e, midden, het water erin was zoo heet

waren diep tot aan liet mi
boenen kon velen; maar deals een meisje aan baar liloote

dikke stengels van de l.licin staken tot manshoogte tovea het
der bekkens uit. De stelen groeiden zoo dieht bj
dat de bloemen, hulst\-ormig uit het water opstekend,

cle heek' bloemenpracht vormde een

water

elkaar,

elkaar bijna raakten _

Het droomland achter de bergen.
Naar het Engelsch

25) door Gilbert Frankau.BEAMISH en Paquerette liepen door het woud tot zij
kwamen aan een open grasveld, begroeid met klok-
bloemen. Hier wachtten zij op hun vrienden. SI De
lange schemering van Floralia was begonnen. Scha

duwen werden langer over den turkooizen glans der klok-
bloemen. Ivolibri's gleden als schitterende juweelen door
de lauwe lucht. Vóór hen zag Beamish een hoogen halven
cirkel van bekende hoornen: groote hoornen, glad van
stam, neerhangende takken, zwaar van oranjekleurige bloe
sems. Onder de hoornen liepen doorzichtige stroompjes, door
de zon rood gekleurd tusschen de donkere stammen. Venschen
■— de bekende menschen uit Beamish' bloemendroomen —
dansten bij de oevers. Beamish kon alleen maar de mauve en
witte kleeren van het Bloemenvolk zien; liij kon hun gezichten
niet onderscheiden, maar hij wist dat zij allen mooi en
gelukkig waren. SI De dokter geloofde niet dat zij dood waren.
Hij had altijd geweten dat zij het Bloemenvolk zouden vinden.
Hij had Paquerettes verklaring niet noodig dat zij voorbij de
hoornen en de stroompjes aan een laan zouden komen en aan
het einde van de laan aan de Rots der Droomen. Hem behoefde
zij niet te vertellen omtrent de Bassins de la fleur. A\ deze
dingen herinnerde hij zich uit zijn droomen. Jién ding echter
kon hij niet begrijpen: hoe hadden Dicky en De Gys hiin
recht op geluk verkregen? SI Toen de twee groote mannen
uit het bosch kwamen, moest Beamish lachen; zij zagen er zoo
bespottelijk uit in hun zwaar, rammelend harnas, en Dicky's
boog leek al heel belachelijk. En hij vroeg ])icky: ,,Waarom
heb je dat gekke ding niet achtergelaten?" En, erg verlegen.

1 . 1
diepe schaduw op het uitstekende marmer van het hoven-
terras. Geen geur kwam uit de bloemen ; en m de vage scheme
ring was het onmogelijk den \*orm of de kleur ervan te bepalen.
.Morgen is het bloemenoogst," zei Paquerette.",,Het is jammer

dat er niet meer bloemen zijn. ,,/fal er niet genoeg ^oor ons
zijn?" vroeg Beamish. ,,Wees niet bevreesd, broeder, ant
woordde Paquerette, ,,de oogst zal voldoende voor ons zijn."
,,Dat is goed, lieve zuster," zei Beamish, die zijn eerzucht
vergeten was om de Bloem \'oor heel de menschheid te oogsten.
S3 Toen hij voor de Rots der Droomen stond, scheen het Dicky
toe dat de nevel der Ifloem uit zijn hersens verdween. Hij kon
zich heel duidelijk herinneren, hun marsch \-an den Steen af,
hun stillKJuden bij Warm Water Ri\'ier, het vinden van
Safrané. Maar hij kon zich niet lierinneren Laatste Wacht
post, of zijn afscheid \-an Nak, of hun overeenkomst met
Kun-mer. Terwijl hij zich trachtte te herinneren wat er was
gebeurd vóór Trillenden Steen, schoot hem alleen te binnen
een kamer in Singapore, een achttiende-ecuwsche tabaksdoos,
en een purperen boontje dat smaakte als moerbeziën in het
ijs. Hij begon op \'age wijze te redeneeren: De Gys verzocht
ons de boontjes te eten. Wij aten de lioontjes. Wij zijn nog
bedwelmd. Hij nam zich voor niet meer \-an de zaden te eten.
§3 Intusschen naderden zij de rots; en Dicky — nog vast over-
tuigd dat het heelc avontuur een bedwelmingsdroom was
zag rooskleurige lichten glinsteren tusschen de zuilen van de
rots en de schaduw van \'ele menschen, die verdwenen tus
schen de lichten. anavond, " zei Safrané, ,,leest Gaston
ons voor van de oude dingen. " Pivoine, die het hoorde, lachte.
,,Mijn minnaar De (lys zal met vreugde luisteren. Dezen
hcelen middag kon hij alleen maar spreken over de oude
dingen. Is het niet zoo. treuzelende minnaar'-'" ,,Oude dingen
zijn goede dingen," zei René de Gvs. .,Het is prettig zich de
oude dingen te herinneren nn hun tijd voorbij is." SI Zoo
liepen die drie mannen ^ Dicky zeker dat alles een droom

i" zeker van zijn dood en Beamish zekerdat ciit beslist het loon moest zijn voor zijn eigen braafheid —
Wsschen de zuilen van de rots naar de Hal der Oude Dingen.
rno^UdDn, ffns, waar%-an de stille stralenlooskkuiig schenen in uitgeholde nissen van de marmeren

terwijl Beamish en
^rlvio „• 1" é" ingang stajMen, een gezel-scliap \<in \ierhonderd niensch
leunend op lange kns:
een verhooging in

hoog voorVoobl ""r" leeftijd met een grijze snor,
gezelschap V(K,r\V kve,?\j
ziufT fl-n r-, .+ B/Hl. Iseamish zag, zonder eeiiige verba
marmer warei?^^o(7wn^"V" stoel ^•an natuurlijk

hoèi-" .,. ivoor; dat het blok marmer,,  p'houwen was als een tafel, .\chterBrre schaduw, glinsterden oude dingen;

I aqueiette langz;lam d(

ben, twee aan twee achterover
issens \-an mau\-e en witte zijde. Op

iet midden van de hal was Gaston, dedich-

waarop
Gaston,
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reemdsoortige, achttiende-eeuwsche musketten; bajonetten,
as geioest in hun houders; vuursteenslot-pistolen; zware,

ge ogen cavalerie-sabels, hartsvangers zoo oud als Trafalgar;
s-ruithorens; laadstokken; dof geworden epauletten; sporen
met raderen zoo groot als rijksdaalders; de groote trofeëen
rustten tegen de muren of lagen zorgeloos neergeworpen op
en marmeren vloer — de kleine hingen aan de stompe

punten van de chevaux-de-frise, die eenmaal den greppel van
Warm Water Rivier hadden geblokkeerd. S! En Gaston las:
,,En aldus, na vele beproevingen en groote ontberingen;
na veel wilden strijd met vreemde, bruine mannen, wier
kleinste wonde van hun vergiftige pijlen den dood bracht,
kwamen onze voorouders naar deze plaats, waar wij, hun kinds
kinderen, thans wonen. Maar zelfs hier was het ons niet toege
staan in vrede te leven. Er kwamen Tonkineezen van voorbij
het Zwarte Ei, hetzelfde Ei, dat wij nu nog zien van de
Water Poort. En onze voorouders streden dapper tegen de
lonkineezen, velen hunner doodend met deze Oude Uingen.
En ten slotte, nadat zij de Tonkineezen hadden overwonnen,
sloten onze voorouders een verdrag met hen. \Vant de Tonki
neezen waren zeer bevreesd voor onze voorouders." SI En
nu was Dicky vast overtuigd dat hij droomde; want de paren,
twee aan twee om Gastons verhooging gegroepeerd — schenen
Gaston totaal vergeten te zijn. Zij fluisterden samen lip aan lip,
de armen om eikaars hals geslagen, de vingers in elkander ge
strengeld. En in het eerst dacht I)ickj', dat het allemaal vrouwen
waren; slechts gaandeweg kwam het in hem op dat de witte
gestalten in de losse toga's mannen waren en de mauve
figuren met de ceintuurs vrouwen. Behalve Safrané, Pivoine
en Paquerette waren allen donker, bleek, langharig, met
zachte armen en zachte handen. Behalve Gaston waren
allen in hun prille jeugd. Toen het voorlezen was afgcloopen,
hield Gaston een kleine speech. ,,Morgen, broeders en zusters,
oogsten wij de Bloem, welke onze voorouders vonden, toen zij
terugkwamen van hun laatsten oorlog; de Bloem, die gezond
heid en geluk is. Ik bid u, broeders en zusters, vroeg bij de
bassins te zijn. Want het staat geschreven in de oude boeken
dat wij dezen eenen dag in het jaar allen samen moeten werken,
opgewekt, wetend dat wij door onzen gezamenlijken arlieid
allen zullen eten van de Bloem tot den oogst van het volgende
jaar." SI Gaston sloot het boek; stond op — een vreemde,
eerbiedwaardige figuur in zijn losse toga; stapte van de ver
hooging af, liep langzaam tusschen het gezelschap door.
Safrané stond op van de kussens en ging hem tegemoet. Zij
spraken samen, kwamen hand in hand naar de plaats waar
de drie avonturiers rustten. Nog in een droom zag Uicky
De Gys en Beamish opstaan en hij deed als zij. Er volgde
een voorstelling, verklaringen welke Gaston aannam, alsof
de komst van drie vreemdelingen met hun gevolg de meest
gewone gebeurtenis was. Zij waren zeer welkom, zei Gaston.
Nu zij in het Land van de Bloem waren gekomen, moesten zij
gebruik maken van alles, wat het land aanbood. Safrané,
Pivoine en Paquerette zouden hen in de Oude Zijde kleeden.
De zusters zouden hun hun slaapvertrekken wijzen. SI Terwijl
de dichter sprak, begon het Bloemenvolk van zijn kussens op
te staan en liep twee aan twee de hal uit. ,,Waarom spreken
zij niet tot ons?" vroeg Beamish. Paquerette legde een vinger
op de lippen en glimlachte toegevend tegen haar minnaar.
,,Omdat het Nieuwe Maan is, broeder Cyprian. Laten wij dus
zwijgend naar onze kamer gaan." Pivoine fluisterde De Gys
iets toe; en ook zij verdwenen in het maanlicht. S! ,,Kom,
Smief,"'fluisterde Safrané. „Gaston gaat droomen in het maan
licht;'en zie — wij, minnaar mijn" — zij opende haar blanke
arme'n voor hem—,,gaan betere droomen droomen dan Gaston."
Dicky staarde lang naar Safrané's geopende armen; naar het
bleeke, schoone gelaat, rooskleurig in het vage licht onder zijn
stralenkrans van gouden haren. Safrané kwam dichter bij hem
en legde een koele hand op zijn pols. Samen verlieten zij de
Hal • en zij leidde hem over het met bloemen bezaaide gras
veld' door het jonge maanlicht om de Rots der Droomen
heen, naar haar kamer. Een vlam van rooskleurig gas ver
lichtte de marmeren muien der kamer, puipeicn kussens,
gevuld met gedroogde bladeren van de Bloem, lagen op den
vloer veiespreid. En op deze kussens, van zijn heele wapen
rusting ontdaan, sliep de man Dicky
Ook Phu-nan sliep, zonder harnas, bruin tusschen witte kus

sens in de Hal der OudeDingcai. ]\Iaai de Hai inesiërs sliepen niet.
Den heelen nacht slopen zij om de Rots, kijkend in de slaap
kamers notcerend hoeveel vuuiw^apens ei waien, het aantal
van de 'uioo-Loy; de zwakheid der mannen en de schoonheid der

vrouwen. Toen zij in de slaapkamers keken, waren hun
oogen vuurrood; toen zij uit de slaapvertrekken terugkeerden,
jeukten hun handen om Phu-nans zwaard weg te nemen en in
zijn hart te steken. SI ,,Toch is het beter hem niet te dooden,"
fluisterde de een. ,,Het zou Drager van Boog Skelvi en Drager
van Zwaard Recht argwaan doen krijgen." ,,Ja," fluisterde
de ander, ,,laten wij snel en in het geheim naar Kun-merterug-
keeren. Laat Hen van den Boog, hem in onze plaats vermoor
den. Kunnen wij niet Grooten Boog Skelvi en Zwaard Recht
meenemen?" ,,Neen. iMijn rug doet al genoeg pijn van het
dragen. Maar laten wij de pees van Skelvi met een bijl door
hakken." Hij wees op den Boog, liggend tusschen de kussens,
waar Dicky hem had neergelegd en vergeten. Skelvi, los
springend toen de pees brak, maakte geen geluid tusschen de
kussens; evenmin werden de stappen van de bloote voeten
der gele mannen gehoord, terwijl zij weg slopen van de Rots
der Droomen.

ZESENTWIXTIGSTE HOOEDSTUK.

Dr: OOGST v.\\ dh Bloicm.

SI De Honorable Richard Assheton Smith, eenige zoon \-an
Lord Eulmere, die in het jaar 1888 trouwde met Miss Sylvia
Gates uit Danville, Wrginia, stond alleen in den zonnc.schijn
op het marmeren terras van de Bassins des jlenys. \'ier
kwartieren van de maan waren voorbij gegaan sedert zijn
komst in Eloralia, sedert het oogsten van de vreemde bloemen
uit het heete water der vijvers. Dick\' had geholpen bij dien
oogst; had geholpen bij het maaien der stengels; had geholpen
bij het doppen van de purperen boontjes uit de vingerlange
schillen; had geholpen bij het dragen der groote vierkante
bloembladeren, goudbruin en zijde-achtig in het gevoel. Nu —
bij Laatste Kwartier — staken reeds nieuwe stengels als
lanspunten boven de op]iervlakte van het water uit. SI Alleen
staande op dat door de zon verwarmde terras bij de spuitende
fonteinen, de bloote voeten als om te vluchten neergezet, de
korte zijden toga in sierlijke plooien \'an zijn schouders tot
zijn knieën neerxallend, had Dicky — als hij Boog Skei\i
had gedragen — voor Apollo zelf gehouden kunnen worden.
Zijn snor was verdwenen van zijn bovenlip, maar het haar
op zijn hoofd, alsof het het verlies van alle haar op zijn lichaam
wilde goedmaken, viel in gouden krullen langs zijn nek. Zijn
huid, witter dan de witte toga, die hem omhulde, glinsterde
als albast tusschen de blauwe aderen. Alleen zijn oogen — als
er iemand in Eloralia was geweest die het had opgelet —
zouden verraden hebben dat hij geen god, maar een Eter
van de Bloem was. SI Dicky's oogen waren geworden als de
oogen van het meisje Safrané: de ziel was t'erdwenen uit hun
blauwe diepten en had ze achter gelaten als uitdrukkingiooze
deelen van een mooi uitdrukkingloos gezicht. En toch had
de Honorable Richard Assheton Smith geen idee van de
verandering welke de Bloem in hem had te weeg gebracht.
Vier maan-kwartieren geleden, na zijn eersten nacht in Safra
né's armen, had Dicky's bedwelmde ziel zijn verstand
overtuigd dat hij niet in een droom verkeerde. Neen ! Dit
Land van de Bloem was zeer wezenlijk; dit land van volkomen
geluk was even werkelijk als hun a\-onturen om daar te komen.
En toch voelde Dicky zich in dat volmaakt liefelijke land,
op dien volmaakt liefelijken morgen, vervuld van een vage
onrust, sa Tweemaal te voren had ditzelfde vage gevoel
van ongeluk hem overvallen. Eens in de Hal der Oude Dingen,
toen hij zag dat iemand de pees van zijn Boog had doorge
sneden — een gele man. En toen was de gele man ge\ducht.
Maar broeder Cyprian had alles omtrent den gelen man ver
klaard. Broeder C yprian had hem verteld dat de gele man naar
zijn eigen land moest zijn teruggekeerd. Ook Gaston had hem
getroost; de gele mannen waren bang \'oor het Bloemenvolk,
daarom waren de gele mannen weggeloopen. Ook was er
een verdrag tusschen de gele mannen en het Bloemcn\-olk --
een heilig verbond. De gele mannen konden het Bloemenvolk
geen kwaad doen. SQ Hij Iregon te denken over zijn nieuwe
moeilijkheid — Safrané. M'aarom zou Safrané van hem af
willen? Zij waren samen zoo gelukkig geweest. Zij had
hem al de dansen van het Bloemenvolk geleerd, al de aardige,
eenvoudige liedjes van de bloemen en de vogels en de vlinders.
Zij hadden hand in hand gezeten, terwijl Gaston uit de oude
boeken voorlas. En sedert Nieuwe Maan waren zij voort
durend samen geweest. Zijn lieve, dierbare zuster Safrané !
En toch, alleen maar omdat het Nieuwe iMaan was, zei ze
dat hij haar moest \'erlaten en een van de andere zusters
nemen. Maarom? (Wordt vervolgd).
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DE MORMONEN-TEM PEL TE SALT LAKE CITY.

DE STAAT UTAH.De Staat Utah ligt in de Westelijke helft der ̂ 'ereenigde
Staten van Amerika en heeft tot hoofdstad Salt
I^ake City, de stad aan het (Iroote Zoutmeer.
Alvorens enkele bijzonderheden te vertellen omtrent

dezen in meer dan één opzicht merkwaardigen Staat, zij
het ons vergund een kort geschiedkundig overzicht te
geven van het ontstaan en de ontwikkeling van den z.g.
Mormonen-staat, welks geboorte in het jaar 1847 viel, toen
de eerste blanken zich in de troostelooze woestenij van Utah
vestigden. Als territorium werd Utah in 1859 georganiseerd,
doch het duurde tot 1896, aleer overeenkomstig het alleszins
gewettigde verlangen der Mormonen Utah in de rij der staten
werd opgenomen. SI Wanneer men thans, behagelijk in een
gemakkelijken stoel van den Pullmantrein gezeten, het
landschap van Utah aan zijn oog voorbij ziet snellen, is het
moeilijk zich voor te stellen, dat eens, nog geen eeuw geleden,
door een handvol tot vertwijfeling gebrachte menschelijke
wezens, waaronder grijsaards, vrouwen en kinderen, een
tocht werd ondernomen, welke een der ontzettendste uit
tochten is geweest, ooit door menschelijke wezens onder
nomen. SQ De Rocky Mountains, deze ruggegraat van Amerika,
mogen voor den toerist van heden, die over spoorwegen
en automobielen kan beschikken, een ideaal berglandschap
zijn, voor de eerste blanken was het een oord van verschrik
king. Dit te meer, omdat het er dikwijls reeds in Juni
's avonds koud is; welke lage temperatuur moet hier dan
wel in den winter heerschen ! In het koude seizoen zijn
honderden uitgeteerde stumperds door dit gebied getrokken,
met zich voerende hun handkarren, waarop zich bedden,
levensmiddelen en hun verdere schamele bezittingen bevonden.
SI Tot 1856 werden de Europeesche Mormonen per o.ssen-
wagen naar de stad aan het Zoutmeer vervoerd; er bleken
toen echter plotseling zoo vele liefhebbers voor het nieuwe
land van belofte te bestaan, dat een gedeelte de barre woestijn
van lovva City af tot Salt Lake City te voet moest afleggen,
hun geheele hebben en houden met zich voerende. Wij zullen
ons er van onthouden een beschrijving van de namelooze
ellende, op dien tocht door het gebergte geleden, te geven.
Honderden stierven, aleer zij het l^eloofde land bereikten.
SI Men zal nu echter allicht vragen, waarom deze arme men-
schen nu juist naar het barre Westen trokken? Om de
beweegredenen van dezen wanho]hgcn tocht te kunnen door
gronden, moeten wij eerst nog het een en ander vertellen
omtrent het ontstaan van het Mormonisme. Si In het begin
der vorige eeuw werd in een der oostelijke Staten der Unie
een man, genaamd Joseph Smith, geboren, die al vroeg

blijk gaf zeer \-at])aar x'oor a\ito-.suggestie\-e invloeden te
zijn; volgens zijn eigen zeggen zou hij onchn leiding van een
engel een oud lioek heblien ontdekt, hetwelk in een steenen
kist reeds ten minste 14 eeuwtm onder den grond lag opge
sloten. Er werd nog meer fraais bij wrteld: zoo zou de
tekst, inleen mysterieuze taal gesteld, alleen met behulp
van'een ,,wonderbril" te lezen zijn. Dit boek, door Smith
in het Engelsch x'ertaald, werd (ie Bijbel der Mormonen;
een soort mengelmoes van oud- en nieuw-testamentische
wijslieid. Later bleek, dat liet geheele wonderverhaal naar
het rijk der fabelen moest worden verwezen; Joseph Smith
was in het bezit gekomen \'an een onuitgegeven historischen
roman van een Engelscli geestelijke, welke roman hij op
een handige wijze tot een Heilig Boek ,,omwerkte". SI Het
aantal aanhangers van Smitli nam snel toe; dit niettegen
staande de groote tegenwerking, welke zij overal onder
vonden. Om zich hieraan te onttrekken, besloot men westelijk
te trekken, eerst naar de stad Independence en toen naar
Nain^oo in Illinois. Hun naijverige buren konden hen echter
niet met rust laten en toen de IMormonen weigerden vrijwillig
heen te gaan, werdcm zij (o land der vrijheid) weggejaagd. De
Mormonen gedroegen zich intusschen overal voorbeeldig;geen
arbeidzamer volk was er in de geheele Unie, en van polvgamie
was nog geen sprake. SI Joseph Smith werd tegelijk met
een oudercm broeder doodgesclioten. Toen was de maat vol:

van zijn opvolger Brigham Young (de man,
die bij z.ijn dood in 1877 17 vrouwen, 16 zonen en 28 doch-
teis naliet) werd de groote tocht door de Amerikaansche
woestijn ondernomen. Miui bereikte de groote Zoutzee
in Ctah (van welks water het zoutgehalte naeer dan 14 pCt.
ledraagt en waarin men niet zinken kan.) De Mormonen
hebben langzanuu-hand, ondanks ontzaggelijke moeilijkheden,
/n '^■'"iirditbaar land herschapen, entoeneerste I acific Sjioorweg Salt Lake Citv bereikte,
(hm u's liet Oosten en het Westen
wetteli'il- jr H V ^ '^1"™ geweest over de
eerst()mstK(T tS ' 1'" liïl '1^' Mormonen, welkeafgeschaft. Ih.oze to)ngen beweren.

die tnckZ™';;™,-uic ancitren werkelijk steeds waren; zouden
wandd leden? « ((tjV.nlk.ir.lnZ," elur"''''''"*'"
met l.ingei Itezighnuden, dncli het ter met het verleden

een en ander \-ertellen
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omgeving. Wij bereiken met den Denver
and Rio Grande Western Railway, na een prachtigen tocht
-door het mooiste gedeelte van het Rotsgebergte en door de
interessante natuur van Zuid-Utah, het Zoutmeer; deze
tocht geldt als een der schoonste spoorreizen der wereld.
Men reist langs wonderen der natuur, als de Grand Canyon
van de Arkansasrivier; nergens ter wereld draagt een spoorlijn
met zooveel recht haar naam: ,,the scenic line of the world",
■ook al houdt men terdege rekening met de gewoonte der
Amerikanen, om alles in hun land ,,the biggest and finest
•of the world" te noemen. 83 De meeste Amerikaansche
■steden maken nu niet bepaald een aangenamen indruk:
alle zijn volgens eenzelfde plan gebouwd. Gelukkig maakt
Salt Lake City op dezen regel een uitzondering; fraaie gebouwen
vindt men er, waaronder de Tabernacle der Mormonen, een
'der voornaamste kerken. 83 Men vindt op blz. 558 een af
beelding van het Temple Square in Salt I.ake Cit\', waarop
men den Tempel der i\Iormonen, den Tabernacle en de \'er-
gaderzaal ziet. Het State Capitol, het regeeringsgebouw, is bui
tengewoon fraai en geheel van graniet gebouwd.^De staat Utah
heeft een buitengewoon rijken bodem. ]\Ien vindt er groote
hoeveelheden zilver, lood, koper, goud, arsenicum en andere
metalen. Het mijnbedrijf heeft er dan ook een zeer hooge
vlucht genomen; de waarde der mijnproducten bedroeg in
1923 circa 200 millioen gulden. 83 Doch ook wat natuurschoon
betreft telt Utah terdege mee. De afbeelding op bladz. 559 van
■den tempel ^nn Osiris in de Bryce Canyon geeft een indruk van
een der wonderlijkste formaties van gekleurde rotsen op aarde,
zooals men die in het vreemde Rot.sgebergte wel meer vindt.
Bij een aandachtige beschouwing doen de rotsen inderdaad
■aan een Egyptischen tempel denken. 83 Het Zion Xational
Park, waarvan wij eveneens een afbeelding geven, werd
■eerst betrekkelijk kort geleden geëxploreerd. In 1919 als
National Park gereserveerd, bevat het een prachtige kloof,
■de Zion Canjmn, met een diepte van 250 tot 700 M. De
rotswanden worden gevormd door gekleurde gesteenten
van zeldzame schoonheid. Het geheel vormt een gebied van
grootsche, overweldigende pracht. F. S. Bopm.-\n.

HELDEN DER ZEE.Telkenmale ais ik een bezoek breng aan Schouwen,
treft mij het romantische van het eiland met zijn
bekoorlijken duinkant, waar oude kasteelen nog ver
tellen van roemruchtige tijden, en de oude stedekens

Zierikzee en Brouwershaven, vooral het laatste, een ver
vallen grootheid, zoo geheimzinnig drooinen. Hier in de om
geving der bulderende Noordzee, die beukt
op Westerschouwen en de schoone Zeeuwsche
stroomen, wonen de oude schippers der voor
malige reddingsbooten en de zeeloodsen
■de helden der zee. 83 De Zee ja,
daarvan wist ook hij te vertellen, de oude
S3-jarige gepensionneerde zeeloods Van
Duin, zijn laatste dagen rustig slijtend in
het stille stadje Zierikzee, Schouwen'shoofd
plaats. — ,AVel joa" — klonk het toch
zoo echt vertrouwelijk uit den mond van de
kranige, propere schoondochter, flink, rond
Zeeuwsch type, wie de hartelijkheid uit de
oogen straalde, ,,wel, joa, woarommemet.
Wou uwes met vader graag wat praten.
Nou, dat kèn wel gebeuren, hoor! Komt
maar verder. Daar zit ie in t hoekje bie de
kachel. Waarachtig hij doet 'n tukkie, de
ouwe. Vader!" — klonk het vriende
lijk. En meteen sloeg „den ouwe zijn
heldere flikkeroogjes open. „Wat is ter.
„Diezen heer — ie is wat doof ziet u —
wou graag wat met oe proaten over de zee.
Dat kèn toch wel, nie? Goat d er maar
zitten, meheer ! Zoo". . . . en ze ghm ac 1 e
eens over het geval, dat ze toch wel oarig
vond. 83 „En nu wou u met me prate over
de zee?" — vroeg de kranige, stoere oude
wien je nooit 83 zou geven. „Ja —dat smet
gemakkelijk en toch wel ook. . . •
maar zegt, wat je wou weten. Van e\e DE HAL IN

MONUMENT L.-l.V EEN IN IMAANSCH OPPERHOOrD IN
HET REGEERINGSGEBOUW TE SALT LAKE CITY.

op zee, zeker; wat 'k al zoo gedaan heb in mijn leven? Nou,dan
zou ik je wel dagen en nog d'ereis dagen kunnen vertellen . . . .
Ja, ziet u, dan zal 'k maar eerst wat vertellen van m'n
jongensjaren. l\Iet m'n tiende]jaar al van school en gong 'kal
met vader naar zee. Toen woonden we in Brouwersha\'en en
mijn vader was toen zooveel as schipper op de reddingsboot,
uwes weet wel, van de Zuidiiollandsche reddingmaat
schappij. Als maar deden we dan kruise op de Noordzee
zoo voor en om de banken as we ook wat zagge zoo in die
krikkemikken. Want daar is 't je gevaarlijk, voor de
zeelui om Westerschouwen; daar ligge je wat zandbanken en
platen. Daar heb je bijvoorbeeld de Banjaard en de Zee-

 HET REGEERI.XGSGEBOUW TE SALT LAKE CITY.
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hondepkiat. Dat beiine van die groote duivels. En daar mot
je vandaan blijve. Dat kenne je begrijpe, daar mót je de weg
kenne. Ja, daar benne d'er al z'n leven wat schepen gebleven.
SI 'k Herinner me toch as kleine jongen, toen gong daar 'n
passagiersschip uit. Want toentertijde gonge d'er ook wel
groote schepen vanuit Brouwershaven naar Indië. Dat was
teugen den middag, 't Was vliegend weer. Ontzettend ! —
Later wouë ze weer terugkeeren. Ze durfden zeker de reis
niet tin. Maar dat konden ze ook niet van de zeeën, zóó
stond de storm op de banken, 's Morgens vroeg, meheer, toen
we ginge kijken, was d'er van 't heele schip niks meer te zien.
Al de 80 passagiers benne verdronken. We zagge ze an
komme drijven. En dat schip heette de ,,Henriëtte.
S! Ja meheer.... wat 'n tochten. Nou eerst maar even
'n kommetje thee en dan zal 'k uwes nog d'ereis een
verhaal vertellen. Maar dat wordt een heel journaal. Kèn
je 't bijhouwe meheer? Nou dan! Mot je goed luistere. ^
Dat was in 't jaar achttien honderd en 't zeventig. In hebruari.
Diep winter. Alles nog volop in 't ijs en 'n merakel strenge
winter. We woue weer met de reddingschokker naar de
Zeehondenplaat, die leit vóór Westerschouwen. En daar ziene
we na den storm vijf menschen in een boot martele. Wij d'er
naar toe, met de kleine boot. Maar we konde d'er niet bijkom-
me, vanwege 't ijs. Toen zeg ik, weet je wat. Een kluwen wol;
en daar binde we an 't eind 'n lijn an vast. En toen hebbe we
net zoo lang marteld, dat we die kluwen wol bij hun in_de

hebt mijn vrouwe,
zal vergaan,
zal l)lijven bestaan.

Dat je genomen
Héél Westerschouwen
Alleen de Blompetoren

-  i .p. 7('(^meerman heit
- gc-'vaarlijk wcrkj. daar „p d.e woeste

zee — daar mo^-t je
dan zie je op 't laatst ^ iVeiu toch zoo wel d'ereis
as jongen, of „og als de dag van gisteren;
te knijpen. moesten. Dan zat 'k aan de riemen
as we met stoiiiTweci ^ . ̂  Anders gong je ook naar

trd gehouën.
daar (

n-hand aan gewennen
meer. En toch

te trillen. En tóch moest je roeien as tegenswoordig. die
den kelder. Dat N\as ]e ' . schroef. Dat 's een dood
groote reddmgbooten Maar toen ter tijde moest je
werk bij manier D ^yerd je bang as een kind, daar
alles met de nemen dan riep ik: „Wat doe
hoef ]e je "\^Y'vende bij de dooie brenge?" Maar
je nou ̂ chipixu ga e ^ ̂<.1 d'er op af. S3 Zoo ben 'k dan
toch moesten we cl er ciooi i u i-i <_i 1 1 , 1 1toen mo reddingsvaartuigen, op schokker en logger

n of d'er ook menschen te redden ware. En
toen later lien 'k nog 37 twee; maanden in dienst

pa 't Nederlandsche loodswezen, om de schepen
de- Roompot (zoo hc-et het zee,gat tam Zienkzee) te

Dordt. Wemeldinge, \ lissingen, ja, waar niet

23 jaar lang ojt
geweest, om te zier

geweest
zoo van

loodsen naar

boot krege. En toen
krege we de men
schen bij ons op 't
schip, 't Wasse No
ren. Toen woue we

naar Westerschou
wen terug. En waar
denk je, dat we door
storm en ijs beland
benne ? Heel in

Veere. Nou moet je
dat ereis nakijke.
Toen benne we met

z'n allen, de Noren
natuurlijk ook, met
'n groote boerenwa
gen naar Cooltj es-
plaat gereden, maar
mensch, daar konden
we nooit vandaan

vanwege 't ijs, zóó
vroor het. En zoo

zaten we daar zeven

dagen lang vast op
N oord-B eveland.

Eindelijk hebbe we

hadden we eindelijk verbinding. Zoo
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we kondende tocht ondernomen, 's Morgens om acht uur weg en om vier
uur kwamme we thuis. En as s'er niks te koop is, dan kan je
in een uurtje van Cooltjensplaat naar Zierikzee. Toen
benne we toch weer naar 't gestrande schip getrokken, dat
die Noren hadden verlaten, 't Was 'n houtschip, dat nog dreef
op z'n lading. Daar hebbe we de heele nacht op door gebracht.
Op wat ijswater. En geen vuur.... geen vonken. Toen
hebbe we 't kleine zeil van onze logger d'er op gebracht en
zoo zeilden we d'er mee naar huis, waar de groote schokker
ons naar binnen sleejDte. Die boot heette in 't Noorsch zooveel
as de ,,Zeemeeuw." ̂  Ja, ja, meheer, as 't dondert op de kust,
dan is 't gevaarlijk ojr de banken. Wat heeft die zee al veel
opgevreten. Heele dorpen benne d'er in den vloed vergaan.
Ook hier op Schouwen. Daar heb je bijvoorbeeld Koudekerke
en nog veel meer andere dorjren aan de zee. As nou 't
water bijgeval d'ereis heel laag is, dan ken je de fundamenten
soms nog wel d'ereis zien. Van Koudekerke is alleen die groote
toren over. Ja, d'er benne d'er heel wat verhalen over in
omloop. Hebt u ze nooit gehoord van die zeemeerman? Niet?
Nou, dan zal 'k het u vertellen. S3 De bewoners van Bur,g en
andere plaatsen langs Schouwen's kust hadden een zee
meermin in de netten gevangen. Uwes weet wel: half mensch,
half visch. En waaraclitig, ze namen ze mee naar huis. Toen
komt de zeemeerman boven water en eischt boos zijn vrouw
op: maar de Schouwenaars wouen ze niet teruggeven. Imister
nou goed, wat toen de meerman zei:

,,Westerschouwen! 't Zal je berouwen.

heen langs de Zeeuwsche stroomen. Want daar ken 'k de weg
als hier in de kamer. S3 Maar nou raak 'k mijn apropos kwijt.

Nou zal k je nog
'n verhaal vertellen

\'an de zee, daar
kwam ook wat bij
kijke. .-\s je daar
zoo' staart over die
duinen an Wester

schouwen, dan kèn
je daar al die banken
zien. De Zeehonde-

jdaat en zoo veel
meer. 't Was in den

winter win '(15—66.
\']iegend weer uit 't
Noordwesten. En

daar 's morgens
vroeg, dat we daar
weer gaan kruise,zien
we 'n schip zitten.
Een I-'ransch schip:
,,Le Paradis" van
Calais, zooas je straks
zal blijken, 't Lag
heelemaal op zij. En
wat we ook deden,

d'er niet bijkomen. Pas 7den volgenden
mcirgen bennen we d er met dt> kleine boot gekomen, en 't was

toen zat daar nog in de mast de kap-
z'n klein jongetje. Zóó kneep ie zich
touwen. En toi-n we d'er bijkwamen

iieeft 't bloed in de oogies. De
... . , , angst doodgedrukt. Toen we ze allebeibij ons 111 de boot hadden, greeji de xauler, zelf uitgeput,

zijn haar en met de beide handen in de lucht

1 1 " maai steeds door: ,,mon Dien, mon Dieu!"loen htblie ze dat kleine ventje liij ons in Zierikzee begraven
vooryinn -.li ^ i cTzorgd eii wiii kleercnloorzien alles met behulji van den Consul
Jier van ( alais. Wacht nou d'cTeis even <lat
ook maar zien, daar van die reddim-- '
jiapier en een zilveren nn'daille ^ '
ouwe, stoere men.schenredder

lag netjes bewaard d- ■ 1 W' ̂einield stond. In t doosje
treffende de reddin..- ' ' ojischrift be-
31arine et des Coloni'es 3l'atb' '
landais i., ' " i.',. 17'' Unm. Matelot Neer
dat 's moeilijkm'diui een 1"
weer dan mot je opnas.sen .0 " ̂ slechtEn daarom kinisten we
tusscbendoor. Zooals 'kland ™ ,1c zocinnnicpu,,-, _

bijkans niet aan te zien ;
tein met de handen om
vast aan de mast en de
zeg ik: 't kereltje is al dood:
vader heit het in z'
bij 01
altijd maar m
jammerde hij

e ze

en de \ ader in

met

hel

En (

..bet

t Was een schip-
moet tl nou dan

'k nog een groot
aar kwam ie — de

IT-ansche jiapier".

banken, dat 's lex eiisgevaarlijk.
aar non niaar altijd omheen en

Y ̂ '''"B'hird en de Noord-in nog mvvv andere
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de vuurtoren staat al
wen. Maar toch sloegen n or *
weer met averij op de eronden^'^°n^ schepen met vliegend

.h , gronden. Dan zag je 's nachts in

BUI

'uurtoren staat al 'n heele tiirl m '+ a ■
. Maar toch sloegen d er nogVen„elïtlZ*!!t=Sh^^^^
r met averij op de grondei

stikdonker de fakkellichten uit
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zee nf Innm-rd. • u- . ""
„Boem ! •— boem i" Fn Har, 1' • , ï® schieten.

?faaT;=:„rve''r|Sef-''aï Sf"'?
bir wü ^ajt schip gekomen 't Was al veSS. Me" b?hX%an*'sleep',
boo IS toen de lossing begonnen. Net, dat wij met de Se
boot voor de boeg van 'l gestnande schip dajsen, kS d' er
een aee meheer, en die gooit alles onderste boven. Êên ™n
e^iS ne°|-Sf f" De stmirmai:en ik giijpen n stuk touw en zoo hange we daar hand in hand
aan dat touw in de storD.eëen te slingeren. Maar vasthouwe
moest je d£it begrijp je. S! Toen ze ons later zelf gered hebben
zeit de stuurman: Schipper - zeit ie - wat scheelt je oog;
wat doet dat raar. En sinds dien tijd heb 'k nou die zenuwtrek-
king in m n oog gehouwen, wat u nou nóg ziet. Dat heb 'k al
m'n leven gehouden. Jonge, wat weer een journaal, niet?
Ja, ja, as je zoo als ik zoowat zestig jaar op zee heb gezworven
dan heb je wat beleefd ook, dat begrijp je toch zeker. SI Als 'k
daaraan denk, dan zie 'k ze weer, de reddingschepen,waar 'k zoo
lang op heb gevaren. de schokker, waarmee we binnen de
banken bleven en de

kotter, waar we mee
buitengaats kwa
men. En dan de klei

ne boot natuurlijk
met riemen; want
daar moest het meest

mee gebeuren, als je
d'er anders niet bij
kon komen. SI O ja
— dat was in 1857.
Laat s'ereis even

kieke. Met dat En-

gclsche schip. Daar
hebbe we d'er vijf
menschen van afge
haald, allemaarmet

'  *

tievroren handen.Die

moesten toen net eten

as 't kind van zijn
moeder, 't Was 'n

klein scheepje — en
toen we d'er bij kwa
men, was 't nog drij
vende. Maar net had

den we de menschen

d'er af, of daar gong 't
naar de kelder. Van

de redding van dat
Engelsch schoenertje
hebben we ook wat gekregen. Ik met m n maats kregen ieder
een zilveren medaille en dertig gulden; de schipper een gouden
medaille en zestig gulden. Zoo hebben we wel d ereis meer wat
gehad. Ook nog eens 75 franc van de Fransche mgeering en
van Rusland het 'k nog eens 14 roebels gehad." Si Inmiddels
had de schoondochter de medaille gehaald, waarop deze
opschriften: ,,Presented by the British Gouvernment, en aan
de andere zijde: ,,For saving the lives of Briüsh subF^^®-
Victoria D.G. Brittaniarum Regma l'. D. SI „M oudere
dingen beleef je. Zoo kruisen we daar op 11 andere keei om
Westerschouwen met storm weer, en daar zit op e anjaar
ccn Engckchc brik aan den grond. Toen d ^

'er nog leven.

Weet je, wat d'er nog alleen aan booid was? Een hond, die
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zagen we, dat ie tot an dek al ii^'t j,
al

wa

LTfnrr'die
- wat d'er nog alleen aan boord was? Een hond, die^  Y t beest mee-

storm en nou maalt ie. Toen is die neef nog met ons mee
gegaan. En wat je ook zei en riep in 't Engelsch: ,,Kaptein,
ga nou mee, want we komme niet weer weerom," hij wou 't
schip niet verlaten. Toen 's nachts weer de storm opstak
en 't 's morgens licht werd, was d'er van 't heele scheepte
niks meer te zien. Naar de kelder ! Hadden we hem in Gods

naam maar gebonden en toch nog meegenomen. SI Ja, dat
benne nou allemaal droeve verhalen, maar nou komt een
vroolijk journaal. Dat zat zoo: D'er waren hier in Zierikzee
heeren gelogeerd met 'n prachtig jacht. Die waren van Dordt
gekomen, maar onderweg al 'n jiaar maal aan den grond
geloopen en toen hadden ze de loods weggezonden en wouën
ze een bevaren loods. Nou had meheer Van der \'enne hier
uit 't hotel gezegd, dan weet ik d'er één, die heeft 37 jaar
bij de reddingmaatschajjpij tusschen de banken gekruist en
diè kent het vaarwater in Zeeland. Zeg maar niks meer —
zegge die heere — die motten we hebben. Xou — en zóó kom
ik bij die heeren an boord. Die kwamme uit Rotterdam en
Gouda en uit den Haag. En dat was 'n kwentje. Puik heb 'k
het die heele reis gehad. En 'n prachtig jachtje, meheer.
Jong, wat 'n mooi scheej^ie. .Maar op zekeren dag, de wind
kromp tegen den avond en 'k denk: dat 's morgen \-lak in de
wind. Toen leit er zoo'n klein sleepbootje naast ons, dat ook
naar Dordt most, dat wist ik. Op eens zeit één van de
heeren, die kijkt me an: ,,Loods," zeit ie - - ,,wat kijk je zwart —■

scheelt d'er wat
zeg ikan P"
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genomen en èm later aan den kaptein

LlClL IC CL/L ciii.ware d'er al af met eigen sloep. En tóch '^'^^/F
, , -jip^ vVq hebben helei voor op de boegspiiet te nllen._\vjj

baas en die hond allebei blij waren 1^sa Vreemd wat je soms aan boord vindt. Op " èn
bij 'n Engelsche schoener, waar de zee nog ] ^ , j ,daar ware alleen nog an boord de ie
neef van hem. Tenminste, dat begreep ik er - Al t andere
volk was d'er al af. En die kaptein ^eed gev
Daar kon je geen wijs uit woiden. ^ dehij heit 'n klap met 'n blok tegen z'n hoofd gehad vamv ege

— meheer ! 'k Ben
uit mijn hum I Dat
wij nou alles an boord
helilie. Drank en
wijn — en vleesch
en ham en segare
en — van alles. En
die arme kerels heb
be niks, en motte
daags nog hard wer-
ke." ,,Dat is óók
waar," zeit die heer.
En die haalt een
paar flesschen fijne
wijn en een paar
handen segaren —
en zeit: ,,zie zoo,
loods, stoj) ze dat
maar in de hande.
Dan benne die ke
rels óók in 't zin en
jij d'er bij."Si's Mor
gens, meheer — pal
in de wind. Maar
— zie je (en hij
knipperde eens leep
met zijn felle oog
jes). . . . ik kreeg

natuurlijk 'n lijntje van die sleepboot. En zóó kwame
we mak'lijk in Dordt. Had j'em in de gaten? Xou — hoe
was 't ie? Later hebben ze me heelemaal in 't witte pak
gestoken en 'n mooie witte pet met 'n kroontje en witte
schoenen. Piek fijn ! En toen noemde ze me voortaan
,,Ooine Paul !" omdat 'k op Paul Kruger geleek, zooals ze
zeiën. S3 In (louda was 't eind en hebbe ze afscheid genomen.
Aan t station, waar 'k was met mijn boeltje. Daar komt me
een kruier aan met 'n pak voor me. . . . en daar zat 'n reus
achtige jirachtige (loudsche bloempot in. Die hadden ze voor
me gekocht. \ oor moeder de vrouw. Of die stond te kijken,
toen k er mee thuis kwam." S3 ,,\\'el joa, mehier," \"iel de
.schoondochter in, ,,en nou is 't mooiste,nou heit de ouwe baas
em zelf t vorige jaar bij ongeluk gebroken. Jammer, 't was

een prachtige jtot. Mat jij \'oader? " ,Zó6 is 't " — zeit
de ouwe ,,nou benne ze d'er beide niet meer. bloeder niet
en de mooie bloemj^ot. Beide weg. . . . Kijk meheer! Hier
heb je nou nog de witte pet \ an me jacht. Want alles mocht
k mee naar huis nemen \"an die heeren ! SQ Zie zoo, nu heeft

uwes prachtt'erhalen. En als u morgen nóg even tijd hebt,
kom dan nog even aan, dan kunnen we nóg d'ereis praten."
Den volgenden dag hebben we nog 'n uurtje geboomd met
den hj-jarige, den stoeren zeerob met zijn trouwe flonkerende
oogen, nog tintelend van lc\'enslust; een ste\"ige eik uit het
romantische land van Schouwen. L. G, DoKHorx.
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Naar de ieeliening van Jan B. ilazewinkel.

TWEE HONDERDJARIGEN IN SLACHTMAAND.

V
'OOK'ioo jaar bestond

er in ons land nog
geen organisatie, die
zich bemoeide met

het redden van schipbreu
kelingen. In de meeste landen
was daarvan geen sprake.
Engeland was voorgegaan
in 1823, de andere landen
volgden pas veel later. Of
er toen dan nooit schepen
in nood verkeerden? Onge
twijfeld meer dan tegen
woordig. Door de stoom
vaart is de veiligheid ter zee
heel wat grooter geworden,
bovendien is er in de laatste

eeuw veel verbeterd wat betreft vuren, betonning enz.
Als er voor honderd jaar en meer een schip strandde,

waren er ook wel dappere en menschlievende kustbewo
ners, die gaarne het leven van de schipbreukelingen wil
den redden. Over reddingbooten — al of niet zelfrich-
tend en waterloozend — beschikten ze echter niet, even
min over vuurpijltoestellen en wat daar bij behoort. Ze
mochten met hun eigen bootje, natuurlijk niet speciaal
voor dat doel gebouwd, de woeste zee trotseeren en hun
leven wagen. Al te dikwijls liep een poging tot redden dan
ook verkeerd af. Zoo nog in October van het jaar 1824,
toen de kustl^ewoners de bemanning wilden redden van een
vaartuig, dat bij Huisduinen gestrand was. Tien der dapperen
moesten hun edele daad met den dood bekoopen. SI Bij het
Irekend worden ging een rilling door het land. iMen begreep,
dat het zóó niet langer ging. Ondernemende mannen sloegen
de hand aan den ploeg. Zoowel te Amsterdam als te Rotter
dam werd een commissie in 't leven geroepen om verbetering
in dien onhoudlraren toestand te Inengen. Men vond het al
mooi genoeg, dat de wakkere kustl^ewoners hun leven moes
ten wagen: bij hun edel pogen zouden ze tenminste over
geschikt en betrouwbaar materieel moeten kunnen be.schik-
ken. SI Te Amsterdam richtten daartoe de heeren ]hr. H. ].
Ortt, Johan Hodshon, Abr. Fock, Barend van Spreekens èn
Mr. A. de Bruine, een oproep tot het Nederlandsche volk.
't Gevolg was de oprichting van de Noord- en Zuid-Holland-

sche Redding-Maatschappij (11 Non". 1824). De oproep van
Rotterdam ging uit \-an de heeren W'. van Houten, .\. van
Hoboken, hh Smeer, N. M. \'ink en J. \"eder. 't Resultaat was
de oprichting van de Z. Hollandsche Mij. tot Redding van
Schiplrreukelingcn (20 No\\ 1824). SI Reeds in het eerste jaar
van de oprichting werden door beide maatschappijen op
eenige plaatsen langs de kust reddingsmiddelen geplaatst.
De N. en Z. Hollandsche beschikte toen reeds over 14 booten,
de Z. Hollandsche over 7 booten. Toen de pogingen van koning
Willem 1 om de beide Maatschappijen te doen samensmelten
schipbreuk leden, werd op zijn verzoek bepaald, dat de X. enZ.
Hollandsche de kust ten noemden van Ter Heijde zou bewerken,
terwijl de Z. Hollandsche haar werkkring ten zuiden van die
plaats zou vinden. SI Behah'e met het eigenlijke reddings
werk bemoeide de Rotterdamsche-Mij. zich ook met het
zoogenaamd voorzeilen \-an schej:)en, die niet van een loods
waren \()oizien. I)e verlichting van onze kusten verkeerde
m de \ijftigcr jaren, toen Brouwershaven, Zierikzee en
Helvoet de hoofdtoegangen \-oor Rotterdam waren, in onvol-
oenden toestand. De h)ods\'aartuigen waren te schraal
bemand om bij de drukke vaart de schepen ten allen tijde
van loodsen te kunnen voorzien. Zeilvaart was hoofdzaak en
len ei^evo ge^ hoopten zich bij ongunstigcn wind de schenen
m het Engelsch kanaal en op de Oostkust A-an Engeland dik-

westelijk liep, alle tegelijk voor-

wel eenQ ^ assistentie verleenen deed echter
het strnndii'^'^ eigenlijke reddingswerk. Zoo bij
ÏSs ^''1 ..Dordrechf op 25 Now
met hun bawurt' ' kotter de bemanning en passagiers
met 1 offh t?H kwam zij vol beladen
Wr, te Biouwershaven binnen! SI In 't aDemeen doet
MaatscTaSoipTlat^'ioven^langs onze gevaarliike p"/., ttp44Plaatsen
stations opgericht en wel t Maatschappijen
-  - -- '"on Kotterdam, Schiermonnikoog,

end,

.  I.lmuiden { j ̂taTu.nsr?'''
Scheveningcn (\ stationsj ^ ? u't, Xocmdwijk, Katwijk,
Hoek van HolliKl , oV 's Grav enzande,
Burgsluis, West-KaD(41,> Hellevoetsluis, Ouddorp,■  ̂apelh , \ hssmgen. Sluis aan de Wielingen,
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Moddergat, Harlingen, Gaast, Hin-
deloopen, Lemmer. Si Een enkel
cijfer moge de beteekenis van het
werk der maatschappijen naar voren
brengen. In de 100 jaar van het
bestaan hebben plaats
reddingen, waardoor
zijn ontrukt 8359 personen en sq
geheele equipages of in totaal een
9000 menschen. In het begin had
den de maatschappijen alleen red-
dingbooten, door roei- of zeilkracht
voortbewogen. De verbeterde tech
niek bracht stoom- en motorred-
dingbooten. ,,De President van
Heel," liggende met „De Prins der
Nederlanden" in de Rijkshaven van
Hoek van Holland, vertegenwooi"-
digen^ het eerste type, de ,,Bran-
daris" van West-Terschelling is een
der bekendste van het tweede type.
S3 Natuurlijk zijn deze soort booten
voor het reddingwerk van groote
waarde. Echter stijgen de kosten
daardoor zeer aanzienlijk. Niet alleen, dat zoo'n boot veel
meer aan aanschaffing kost, een stoom- en motorredding-
boot moet ook een vaste kern van bemanning hebben met
vaste salarissen. Bij de gewone reddingbooten treden de vrij
willigers voor, die alleen bij oefening of redding beloond
moeten worden. Laten we daarom hopen, dat de pogingen,
die van verschillende zijden aangewend worden om de beide
maatschappijen op hun jubileumsdag een fonds aan te
bieden, met succes worden bekroond. De maatschappijen
zouden toch bovendien gaarne meer willen doen voor de
ouden van dagen, die zich voor het reddingswerk verdienste
lijk hebben gemaakt en hulp noodig hebben. Dank zij de
bepalingen van de Zeeongevallenwet en de offervaardigheid
van ons volk wordt voor de nagelaten betrekkingen van
omgekomen redders gezorgd. Maar er zijn anderen wien men
gaarne een bewijs van waardeering zou willen geven.
Heusch, de dappere redders verdienen onze waardeering
ten volle bij hun moeilijk en levensgevaarlijk werk. Wilt ge
een voorbeeld? Ze zijn voor 't grijpen. SI Den 9 Dec. 1887
strandde op de Keizersbult — een gevaarlijke zandbank voor
het Marsdiep — de ,,Renown". De reddingboot van den
Helder, met schipper Rijkers aan het roer, vertrekt ter assis
tentie, gesleept door de ,,Hercules". Na een strijd van drie
uren tegen wind en golven is men eindelijk het wrak genaderd,
waarvan nog slechts één mast overeind staat. In die rna.st
zitten de ongelukkigen in doodsangst, t Gelukt de r^ding-
boot — nu los van de sleepboot — zoo dicht bij het
wrak te komen, dat men met de eigenlijke reddings
pogingen kan beginnen. Elf mannen worden opgenomen.
Dan steekt de storm met vernieuwde kracht op
afgematte roeiers kunnen niet meer!
Naar huis dus om nieuwe krach
ten. SI Om twee uur is men in ; /
de haven terug en reeds om half
drie kiest de ,,Hercules" weer zee, ■
gevolgd door de reddingboot. i\Iet
nieuwen moed bezield gaat het op
het wrak aan. Helaas Ij— hoe men
ook worstelt, alle moeite is tever-
geefsch. Zonder één kansje te heb
ben moet met het vallen van den
avond de terugtocht worden aan
vaard. Nog 14 ongelukkigen waren op
het wrak achter gebleven. En al had
men ook alle hooji opgegeven, toch
koos de ,,Hercules" met de redding
boot den volgenden morgen bij het
krieken r.van den dag weer zee.
't Gelukt zeven schipbreukelingen
langs een lijn in de boot tej_halen.
Een stuurman kan het, toegewoi-

touw niet grijpen en verdrinkt

De

pen ^

HONDERDJ.IRIGEX IN SLA CHTMA A ND.
HET WIPPER-TOESTEL.

Naar de leekenins van Jan B. Hazewinkel.

hij zinkt in" de diejote. Nog vijf man zijn
als de boot wordt afgeslagen. De storm
redden onmogelijk ! Ten derde male moet
haven terugkeeren en de vijf rampzaligen

ojr het wrak,
maakt verder

men naar de

aan hun lot

overlaten. Sl In den morgen van den 11 December wordt
de vierde tocht ondernomen. Gelukkig, alle vijf zijn nog
in leven ! De lioot neemt ze op en wordt door de ,,Hercu
les" naar Nieuwediep gesleept. De sleepboot hijscht de vlag-
gen,Hen teeken, dat het reddingswerk is volbracht! Sl Niet
altijd gelukt het met de reddingboot bij het in nood ver-
keerende vaartuig te komen. Is de afstand tot de kust niet
te groot, dan tracht men met het vuurpijltoestel, mortier of
geweer een lijn over het wrak te schieten. Gelukt dit, dan
is er dus verbinding met den vasten wal. Met behulp van de
lijn wordt nu een zware kabel naar het schip getrokken en
stevig aan het vaartuig bevestigd, liefst 15 a 20 voet boven
het dek. Aan het strand wordt de kabel aan een bok van

ongeveer dezelfde hoogte vastgemaakt. Langs dien kabel
kan een blok heen en weer getrokken worden, waaraan een
reddingsboei met een soort broek hangt, waarin de schipbreu
kelingen één voor één naar land worden gebracht. R. H. H.

De Kapel der Zeven Slapers te Rotterdam.

D
E oudste van Rotterdam's kapellen was ongetwijfeld
die van het in de 13e gestichte, in 1632 verdwenen
kasteel Bulgerstein aan de Roodezandstraat op
den hoek van de Leeuwenlaan

de

, in de nabijheid van
tegenwoordige Weste Wagenstraat. Het Roodezand

voor het oog der redders. Een ma
troos springt in zee om zwemmen e
de boot te bereiken. Helaas
krachten schieten te kort en oov

TWEE HONDERDJARIGEN IN SLACHTMAAND.
DE BRASDARIS OP EEX OEPEMXGSTOCHT,

Naar de teekenlng van Jan B. Hazewinkel.
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ressorteerde onder de parochie van Hillegersberg, waar
toe dus ook de kapel behoorde. Hoewel gelegen buiten
de muren van het kasteel, zoo lezen wij in het Rotter-
damsch Jaarboekje, zal het bedehuis, dat waarschijnlijk reeds
in 1298 op deze plaats stond, dienst gedaan hebben als slot
kapel. De parochie toch was afgelegen, en behalve de slotheer
en zijn gezin, zullen ook de bewoners van het Roodezand
gebruik gemaakt hebben van dit kapelletje met het daarbij
gelegen kerkhof. Het bedehuis was bekend onder den naam
van ,,de Kapel der Zeven Slapers", aan wie het was toegewijd.
Deze zonderlinge benaming is ontleend aan de legende van
zeven heilige jongelingen: Ma.ximianus, Malchus, jMartinus,
Monysius, Johannes, Serapion en Constantius, die om aan
de Christenvervolging van keizer Decius in 251, te ont
komen, zich hadden verborgen in een hol in den berg Kalion
bij Ephese, waar ze op last des keizers werden ingemetseld
en daarna in slaap vielen, om eerst twee honderd jaar later,
in 446, onder Theodosius II, toen een burger van Ephese
het hol tot schaapskooi wilde inrichten en den sluit
steen wegnam, weder te ontwaken. SI Toen nu een van
hen, Malchus, uitgezonden werd om levensmiddelen te
halen, zag hij aan de op de poorten geplaatste kruisen,
dat de stad inmiddels Christelijk geworden was. De bakker,
wien hij voor een brood een muntstuk uit den tijd van
keizer Decius aanbood, bracht hem naar den keizer en
vervolgens naar bisschop Martinus. Nadat de jongeling en
zijn broeders het wonder, dat hun was geschied, hadden
betuigd, stierven zij, van hemelschen glans omstraald, en
werden later heilig verklaard. Hun naam
dag valt, volgens den Utrechtschen ka
lender, op den zyen Juni, welke dag
door de bewoners van het Roodezand
kerkelijk en burgerlijk werd gevierd. SI De
legende, welke tot in Abessjmië is doorge
drongen en ook in den Koran wordt
teruggevonden, treedt in het Westen voor
het eerst op in een zendbrief van Crego-
rius van Tours aan bisschop Sulpicius
van Bourges, geboren omstreeks 570. In
igio verscheen van M. Huber een werk
getiteld: ,,Die Wunderlegende von den
Siebenschlafern." K. L. Sch.-vmt.

1  vviter spoedig hebben ver-
welke den aanwezigen contrcdeert men na een paar
bruikt. Is dit met t geN al de wortels zich
dagen nog eens. het geheele bodemvlak van
te ontwikkelen en \ulkn ^ ^ ^ „.„rt.ds niet droog komen

FORCEEREN VAN CRO-

CUSSEN OP WATER.WIE kent niet onze vriendelijke
lentebode, de crocus? Over 't
algemeen wordt ze niet zooveel
voor vervroegen gebruikt als

hyacinth en tulp. Toch ten onrechte, want bij een weinig zorg
behoeft de crocus daarin niet achter te staan bij andere
bolgewassen. De oorzaak van deze achteruitzetting zal
wel voor een groot deel liggen in de vele mislukkingen, als
gevolg van te snelle forceering. De crocus wil nu eenmaal
geen kachelwarmte, tenminste niet in het begin-stadium.
Indien men ze te vroeg in de warmte plaatst, zal 't loof
zich buitengewoon ontwikkelen, terwijl de bloem wegblijft
of in 't vliesvormig omhulsel verdroogt. Al deze kwalen
kunnen echter voorkomen worden, door de crocus niet eerder
in de verwarmde kamer te plaatsen, dan wanneer de knop
op 't punt staat het omhulsel te verlaten. §3 Een \'an de
aantrekkelijkste en toch eenvoudigste wijze van forceereii is,
de crocusbollen op schoteltjes met water te plaatsen. Zooals
bovenstaande afbeelding doet zien, zijn daarmede aardige
resultaten te bereiken, ̂ 'oor diegenen die met dezekweekwijzo
een proef willen nemen, diene 't volgende: Men neemt
voor de forceering op water bollen van de eerste grootte, dus
flink ontwikkelde bollen. Begin October i^laatst men hiervan
een zes- of achttal — naar gelang van de beschikbare ruimte
■— op een platten schotel. Men kan gewone schoteltjes, bijv.
van een theeservies, gebruiken, echter zoo plat mogelijk.
Nadat men de bollen op de schotels heeft geplaatst, giet men
er een weinig water op, zooveel, dat alleen de onderkant
der bollen (wortelkrans) met 't water in aanraking komt.
Vervolgens plaatst men de schotels in een donkere kast in
een niet venvannde kamer. Na een drietal dagen zal wellicht
eenige bijvulling noodig zijn, de wortelkransen zijn gaan
zwellen en somtijds zijn reeds ecnigc worteltjes zichtbaar.

CROCUS KATHLEEN PARLOU

de schotels. We zorgen v-m^btn-en ook te werken en
te staan ! De bollen begin ' bloemen te voorvormen uitloopcms.v™^ tenminste 14 dagen in de
schijn komen S3 Nadat 4 daglicht plaatsen,duisternis hebben vei toe , ' . ' -tb.!-, vreft nu eenmaal„4 een aet-venvann 1 " j ,i,,.
Ih, y SV iët n;.« ItinToveriBens Leef. men ,,,Weciat ae vuiicis yt tn ,,;ti,,,)ncrs nu grooter en dikker
te doen. (leleidehj v v ore c b,,mt te e'oorschijn, waarinen springen emdehj k los en t lo^^^^^^^^^ de bloemen te
een vhestorimg ''".I f j. dit vlies de bloemknoppen
voorschijn komen. Zoodra door ait vu ujkomen doorschemeren is dit t fë 'jJ
bersten en de bloemen zich een weg banen. SI A» kan nun'ie schotels gerust in de warmte jdaatsen en weldra
zien we onze zorgen beloond met een rijke gave bloemen
van ongekunstelde schoonheid, want iedere uitlooper pro
duceert meer dan één bloem. Men giete nu lederen clag een
weinig water bij, want een in bloei zijnde bol heeft veel
water noodig. Zet men de schotels gedumnde den nacht
weder in een onverwarmd vertrek, clan heeft men er langer
jrlezier van, omdat de bloemen dan niet zoo spoedig ver-
bloeien. S3 Bij hvacinth en tulp leidt overhaasting tot mis
lukking maar dit'is in veel sterkere mate bij de crocus 't geval.

Ze houdt nu eenmaal niet van warmte.
Het beste bewijs hiervoor is, dat ze soms.
reeds in h'ebruari buiten bloeit. Daarom
is voorzichtigheid bij de forceering te be
trachten en moeten de bollen niet vroeger
in de warmte gejilaatst worden dan hierbo
ven is aangegeven. Reeds vele jaren trek
ik ojr deze wijze crocus.sen in bloei en heb
nimmer last van mislukking. S3 (loedesoor-
ten vo()!- den kweek i iji water zijn: .f ntigone,
blauw liciit gerand, Katldeen Parhnc, wit
(zie afbeelding), King «j the Wliiles,v;\\.,
Purpnrea grcuuliihn a .hhxyiw. 1 )e gele crocus
leent zicli wel voor den kweek op water,
maar moet tot dim bloeitijd buiten ver-
blijviMi (vorstvrij hoiulen).

H. ('hk. HoksTINC..

De eeuwenoude linde aan
den Spaarndammerdijk bij

Spaarndam,
Doordat de Haarlemmers het beleg zoo goed uithielden

was Don hrederik genoodzaakt steeds nieuwe Spaansche
troepen toe te voeren. Zoo ging ook op een morgen in 't
begin van iMaart 1573 een Spaansche ruiterbende van c.a.
120 man langs den Spaarndammerdijk naar Haarlem. Toen
zij de plaats bereikten waar noordwaarts het I] golfde en
aan de andere zijde het Sjvieringmeer, werden zij aangevallen
door 9 mannen kameiadcm van ,,Het oude Hoen", de
aanv oerder der Kennemer \ rijbuiters, die overal de* Sjjan-
jaardcn aanvielem. Dat de \ rijbuiters dezen aanval konden
doen, kwam doordat zij met musketten gewapend waren
en de Spaansche ruiters slechts met speren. Ook konden de
Spaansche paarden haast niet vooruit komen in de vette
klei van den dijk, waarin zij bleven vastkleven. De negen
vrijbuitens gaven vuur en eenige Span jaar-den stortten van
hun paarden^ De anderen wendden den tc-ugel en wrlden terug.
Maar aari den anderen kant stonden ook negen vrijbuiters
die nu ook begonnert te vuren. Toen zij dicht genoeg bij de
Spaiijaarden waren, begonnen zrj met hun verr-ejager-s (jx.ls-
stokken waaraan aan t uiteinde scherjx* lanscai zijrr vastgebon-
c en) de rest van hen dood te steken, wat zi, gemakkelijk konden
doen, daar de verrejagers veel langer wan-n dan de l'mson der
Sparijaarden. Imicehjk waren alk- 120 Sjranjaar-ck-n dood
en toen wierpen de vrijbuiters hen m hc-t 1 1 en namen de
jxrarden mee als buit. Dit gebeur-de op .k- p],.], waar de
op Irladz. obd afgelreekle lindeboom stond en nog staat.
Om dezen boom is als herinnering de Nederlandsclu- drie
kleur geverfd, maar daar de kleuren ni.-t lu-kk-r meer zijn,

op de albeelding bijna ni(-t te zien. v. d Lis dit
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Ut eeuwenoude linde bij spaarndam.

HOEVEN EN KLAUWEN
26) DOOR G. D. Roberts.

XIII

De brutaliteit van kleixex streeprug.

AT zou u doen, als een beer op u afkwam,

w oom Andy?" vroeg de Kleine Baas. ,,Weg-
loopen", zei oom Andj' onmiddellijk, ,,tenzij
ik een geweer bij me had." De Kleine Baas dacht

een oogenblik diep na. ,,En wat zondt u doen als een klein
tenger, zwart-en-wit gestreept stinkdier op u afkwam?"
vroeg hij. ,,Nog veel harder wegloopen", antwoordde oom
Andy zonder aarzelen. ,,Maar een stinkdier is slechts zoo
klein!" wierp de Kleine Baas tegen. ,,Kan het bijten?"
,,Bijten 1" antwoordde oom And\' minachtend. ,,Dat heeft
hij niet te doen. Het komt mij voor, dat je niet veel van stink
dieren af weet." ,,0", zei de Kleine Baas. ,,Ik heb ze wel
geroken. Maar stank doet geen pijn." ,,Ik zou zoo denken",
zei oom Andy, ,,dat jij, met jouw idee van stinkdieren, er den
een of anderen dag nog eens leelijk tegen aan zult loopen.
Ik moest je maar eens vertellen wat er gebeurde toen een
klein, jong stinkdier, dat op een mooien zomeravond in z'n
eentje rondwandelde, een grooten, jongen beer ontmoette."
Nu had de Kleine Baas een diepen eerbied voor beren.
,,Bah!" zei hij minachtend. ,,Wat kon/;/)'doen tegen een beer?"
,,Hij was een mooi diertje", vervolgde oom Andy, zonder
nota te nemen van die onderbreking,
,,zwart en glanzend, met twee helder witte
strepen op zijn rug, een aan iedere zijde
van zijn ruggegraat. Zijn staart was lang
en dik, en hij droeg hem in een sierlijken
bocht naar boven; en hij was ongeveer
zoo groot als een half-volwassen katje. SI
In den regel joeg hij met de andere leden
van zijn gezin, want stinkdieren zijn gezel
lige beesten, die graag eikaars gezelschap
zoeken. Maar daarlhj bewaren ze toch
hun persoonlijke vrijheid; en zoo kwam
het dat Kleine Streeprug — zoo heette
hij — in z'n eentje over de heuvels ge
dwaald had en dikke krekels had gevangen
in de vochtige schemering, en nu ijverig
zocht naar het nest van een grasmusch
onder de een of andere struik.' S ,.Haalde
hij dan vogelnestjes uit?" vroeg de Kleine
Baas, die wel wist, dat dit een der grootste
zonden was, welke een jongen kan begaan.
,,En of!" zei oom Andy, die niet gaarne
in de rede gevallen werd. ,,Dat wil zeggen,
als hij er kans toe zag. En nu wilde het
toeval, dat een jonge beer dienzelfden avond
door de heuvels slenterde om zich van
tijd tot tijd aan de dikke krekels te vei- KAR

gasten. Hij had geen ergen honger, want hij had zich juist
zat gegeten aan blauwbessen. Daarvoor ging hij op zijn
hurken zitten, als een heel groot, uit zijn kracht gegroeid
zwart hondje, met zijn kop schuin, zijn ooren luisterend opge
stoken en een glunderen blik in zijn zwarte oogjes; en dan
sloeg hij met een van zijn behaarde voorpoot en op een plaats
waar het gras weelderig groeide tot de verschrikte krekels
naar buiten kwamen rennen om te zien wat er aan de hand
was. Dan viel hij bijna over zichzelf heen in zijn haast om ze
allemaal tegelijk op te likken — en terwijl hij die beestjes,
die hij gevangen had, oppeuzelde, keek hij vreeselijk teleur
gesteld naar die welke hem ontgaan waren. S3 En toen de
krekels hem gingen vervelen, kreeg hij het idee om eens naar
vogelnestjes te gaan zoeken. Hij kwam aan een groote,
lage, wijdvertakte jeneverbessen-struik, juist een waaronder
men verwachten kon, dat een vogelnest zou zitten; en toen
hij daar zoo omheen draaide, kwam hij plotseling tegenover
Kleinen Streeprug te staan. Je begrijpt, ze zochten beiden het
zelfde en alle twee dachten ze, dat dit de beste plaats was om
het te vinden. SI Nu was de opvoeding van dat jonge beertje
ontzettend verwaarloosd. Hij wist net zoo weinig van stink
dieren af als jij. En dus dacht hij, dat dat kleine, zwart-en-
witte dier met den dikken staart, dien hij zoo brutaal in de
lucht stak, misschien wel net zoo lekker zou zijn als vurgel-
eieren — en natuurlijk veel voedzamer. Als Kleine Streeprug
geprobeerd had weg te loopen, had hij hem dadelijk gegrepen.
Maar daar deze hier niet de minste lust toe betoonde, aar
zelde ons beertje toch even. Er was toch eigenlijk niet zoo'n
groote haast bij ! Hij stak een grooten poot uit om het vreemde
dier een slag te geven, maar trok hem weer terug, omdat de
onbekende zoo hoelemaal geen angst voor hem betoonde.
Hij vond 't toch eigenlijk een gekke geschiedenis, dat zoo'n
kleine hummel van een diertje er zoo rustig bij bleef als 't
hem ontmoette. Hij beschouwde dat als een beleediging.
Wat Kleinen Streeprug betrof, die dacht nergens minder aan
dan om weg te loopen voor het groote, zwarte beest, dat
zoo plotseling voor hem verschenen was. Het was niets voor
een dik, lui, klein stinkdier om zich op een warmen avond te
vermoeien. Evenmin was het zijn doel om ruzie te zoeken
met den beer — heelemaal niet. En hij was absoluut niet
van plan den log-uitzienden vreemdeling lastig te vallen.
SI ,,Bah, wat zou hij //chi kunnen doen ?" viel de kleine baas
weer in de rede. Hij had een onbeperkt vertrouwen in beren.
,,Wil je nou wel je mond houden !" bromde oom Andy.
,,Maar laat ik je eerst eens vertellen met welk eigenaardig
wapen stinkdieren en alle leden van hun geslacht, vechten
als 't tot vechten komt — iets wat ze te beleefd zijn om ooit
onnoodig te doen. Even onder hun dikken, sierlijken staart
en tusschen hun sterke dijspieren hebben zij een ondiep
kuiltje of zakje met een buitengewoon taaie huid, dat een
eigenaardige klier bevat, welke een olie kan afscheiden met
vreeselijke hoedanigheden. SQ De sterke spieren, die dien zak
omringen, houden hem steeds zoo vast gesloten, dat er geen
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druppeltje kan ontsnappen om de zindelijke, mooie vacht
van den eigenaar te besmeuren of den minsten geur te ver
spreiden. Het stinkdier is feitelijk een der zindelijkste en
properste en nobelste van alle wilde dieren. Maar als 't
moet, kan hij de sterke spieren om dien oliezak met zooveel
kracht samentrekken, dat de doodelijke olie — verblindend
en verstikkend — tot op verscheiden voet afstand pal in
den snoet van den vijand wordt geschoten. En ik kan je verze
keren, dat die vij and dan nog lang niet gelukkig is". SI,, Waarom
niet?" vroeg de Kleine Baas. Doch oom Andy keek hem alleen
maar minachtend aan. ,,Toen Streeprug den beer heel be
leefd aankeek en toen onder den jeneverbessen-struik naar
dat vogelnestje ging snuffelen, dat hij niet vinden kon,
begreep de beer er niets meer van. Weer stak hij zijn poot
uit'—en trok hem weer terug. Toen zei hij heel luid ,,Wah !
om te zien of dat den onver-

stoorbaren vreemdeling zou
doen schrikken. Maar Streep
rug leek absoluut niet te
malen om zulke geluiden. Toch
bleven zijn heldere, verstan
dige oogjes voortdurend op
den beer rusten, al deed hij
alsof hij druk naar dat vogel
nestje zocht. ,,Bah," zei de
beer tot zichzelf ,,hij is een
heel gewone idioot, meer niet.
In ieder geval zal ik hem
opeten!" en hij sprong voor
uit met één poot in de hoogte
in het idee dat hij Streeprug
kon pakken als een vette
krekel." Zoover gekomen, ont
zag oom Andy zich niet op
te houden om zijn pijp weer
aan te steken. De Kleine Baas

greep hem bij den arm. ,,Wel",
vervolgde hij, ,,op dat oogen-
blik deed Streeprug alsof hij
wou wegloopen. Hij draaide
snel om en sprong zoowat
twee voet weg, sloeg zijn
mooien staart over zijn rug
en tegelijkertijd kreeg de beer
een gevoel alsof die heele heu
velhelling vlak tegen zijn snuit
was gevlogen. Hij stond plot
seling stokstijf stil, stak zijn
neus omhoog de lucht in

schreeuwde: ,, Wah-ah!en
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Wah...." Maar midden in

begon hij kuch- en stikgelui-
den te maken en met zijn
pooten naar zijn neus te slaan
in zijn pogingen om adem te
halen. Zijn oogen waren dicht
geplakt en die doodelijke olie
kleefde als lijm. Hij kon 't er
absoluut met zijn pooten niet
af krijgen en dus begon hij
als een varken met zijn snoet
in de aarde te graven en met
zijn kop over het gras te
schuiven, waarbij hij soms
op zijn kop stond, zoo deed hij zijn best, en daarbij lujestte
en slikte hij, alsof hij een zenuwtoeval had gekregen. Zijn
heele optreden was meer dan l^espottelijk; maar er was
niemand anders dan Streeprug bij, die hem had kunnen uit
lachen; en die was daar te beleefd voor. Die wandelde bedaard
naar een andere struik en ging daar naar dat vogelnestje
zoeken. SI Ten slotte gelukte het den beer door aanhoudend
wrijven en graven weer op adem te komen en zijn oogen te
openen. Hij rolde zich nog eenige malen om en t(jen ging hij op
zijn hurken zitten met een neus vol aarde, terwijl zijn heele kop
bedekt was met mos en gras. Hij zag er \-rceselijk uit! En wat
vond hij zichzelf vies I Terwijl hij daar zoo zat en er over pie
kerde hoe hij ooit zichzelf kon ontloopen, zag hij Streeprug, die
kalmpjes over de heuvels wegwandelde. Op zijn hurken zittend,
keek hij naar het kleine, zwart-cn-witte figuurtje. ,,En dan
te denken, dat ik rfrtOvou opeten!" zei hij treurig tegen zichzelf.

OPKOMEN

Dk Kleinü SUWMEKl'-
Hpn toD van den rotsheuvel, die steilSI Van ver weg, \a een vreeselijk gegil, doordrin-

uit den inham opsteeg, r' zei de kleine Baas,dichter
gend en ' met wien hij op een boomstam
naar oom And> to P • overkant is!
bij het water zat antwoordde oom Andy,
Wat IS Waarom'heeft hij dat nou gedaan?"
aan zijn pijp • " heel erg je best doet om
„K.jk," „om Andy ,.<1, o f,1 j
te luisteren zonder telkens m ^ „ A , j-, A
vertellen." „Ik val met m de rede
Baas Heclomaal niet I ja'"""i ' O-msttr ous.
to l™" is l,„t sluwste dier dat op vier pooten oopt. Jev'- denkt misschien dat een vos

sluw is. Dat heeft die dwaas
van 'n Bill je verteld. Maar
een a'os is sluw als hij zich er
op zet; en als hij een brutali-
teitje wil uithalen, dan is hij
daarin ono\ertroffen. Maar
een lynx wordt sluw geboren
en dat blijft 'm zijn heele
leven bij." ,,Ik kan nietss/mes
zien in het geluid, dat hij
zooe\-en gemaakt heeft," zei
de Kleine Baas. ,,Daar doe
je 't weer !" riep oom -Andy
uit. Toen zweeg hij en dacht
een heele poos na. ̂ laar daar
de kleine Baas verder niets
zei, vervolgde hij: ,,Dat wou
ik je juist uitleggen. Die
vreeselijke gil is een van zijn
slimste streken. Die baas heeft
een tijd lang gejaagd, zonder
iets te vangen, steeds sluipend
en kruipend op zijn groote
kussenpooten, zonder meer
geluid tepnaken dan de scha
duw \'an ei'U blad op het
mos; en niettegenstaande zijn
onhoorbaarheid heeft hij niets
gepakt. En zoo heeft hij zich
ten slotte achter een struik

verstopt en dien afgrijselijken
gil uitgestooten, om den boel
aan ̂  den gang te brengen.
Heb je wel opgelet hoe kort
't duurde? Nu weet hij, dat
als", er ergens in de buurt een
fjatrijs of een ktjnijntje ligt
te slapen, dit zóó schrikt, dat
het opspringt en zich wrraadt
en dan kan hij het bespringen
\'oor het goed den tijd heeft
zijn oogen open te doen.
Noem je dat niet slim?" SI
De Kleine Baas knikte van

ja, \-a.stbesloten niet in de
rede te \-allen. ,,(loed," zei
oom Andy. ,,je betert ten
minste je leven. En nu moetDE VLOED.

je weten, dat het slimste van alle dieren de Kleine Slim
merd is, die door de menschen-die-alles-weten een lynx
katje genoemd wf)rdt. .Maar wij zullen haar maar de Kleine
Slimmerd noemi'n, want ze is nog slimmer als zij een zij
is, dan als hij een hij is. Begrijp je me?" SQ ..Natuurlijk !"
riep de Kleine Ikias uit. ,,Nu was de Kleine Slimmerd 'n
wees. Ze had een moeder en een zuster en twee broers gehad;
maar een man met een hond en etm geweer had toj'Willig
den ingang van het hol gevonden waarin ze huisdim. De hond
was er vlug in geloopen. Plotseling brak een lieKch kabaal
in het hol uit; en de hond zou er e\-en snel wei-r uitgeloopen
zijn, als 't niet was geweest, dat hij heelemaal niet meer in
staat was waar dan ook nog heen te gaan. Toen het kabaal
was afgeloopen en de man kon zien wat er gebeurd was,
schoot de ntan de moedcr-lvnx dood.

(iVvrdt vervolgd).


