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touw in plaats van het lichte,
vernikkelde fittings, en race-tuig. ,,Zoo lang het
sterke touwwerk van n hebben wij alles wat wij
maar door de blokken w touwen aan te sjorren,
„oodig hebben," ze. hn en „ i„„,end,g de heele
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DE ANGST DIE DOODT
7) door A. M. Chisholm.

terwijl Moira lappen in ut .^^eer werd intusschen steedsmuizenfamilie verwenschte.^ ne^^^ kameraden
slechter, maar op den O .„Lc het altijd gezellig. Een oude
„erkten aan hun Èen^ timmerbank en
kachel verdreef alle \o g^ stonden er. en hier maakte

1 klauwe

uitgeloogd anornuoui V ^

^  ̂rzoo^n gekomen, zus." „Mr.

ouderwetsche ^JJ^JJ^ren en toen hij een stuk
(hgTooldTomh'Sut .oJ. begon h.j een pagaaien te maken,

ö  Kf^nnetJ

d  is zooeyen geeur.

Beaumont !" Zij
zie er afschuwelijk uit.

Beaumont

"

. 1 j- ti
keek mistroostig naar haar kleedmg. ,,Ik

Heb je hem verteld waar ik was.''

u maar

te zien."

Haar onverwachte kennis van dergelijke dingen verraste
Jerry. De woorden klonken hem als muziek in de
ooren. ,,De Choctaw !" riep hij uit, want hij kende
de oude race-boot bij reputatie. ,,Zoo, daardoor heeft

ze ook die hieling. Zouden wij haar niet den een of anderen
dag voor de grap in haar oude kleeding kunnen steken?
U gebruikt de bezaan alleen op het voorschip geplaatst,
nietwaar? Ja, dat dacht ik wel. Dat motorspelletje is heel
goed om vooruit te komen, maar ik zou toch dolgraag weer
eens het richten van het loefroer voelen. Hoeveel zeilen kan
zij bijzetten?" SI Zij vertelde het hem, lachend om zijn plot
selinge geestdrift, maar toch zelf erdoor aangestoken. ,,Ik
wil wel," sprak zij. „Maar — gelooft u dat wij haar kunnen
besturen — aUeen maar wij tweeën? Met volle zeilen had zij
nooit minder dan een bemanning van vier en soms konden zij
haar bij een stevigen bries nog moeilijk houden." ,,Wij
zullen haar niet in een storm probeeren. Ik ben vrij zwaar en
tegen het weer gehard. U kan zoo goed als iedereen een rond
hout hanteeren. Zeer zeker kunnen wij haar besturen !"

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Van het oogenblik af dat hij de Choctaw had ontdekt,
verwaarloosde Jerry zijn werk. De oude zeil-microbe, die
jarenlang latent was geweest, bewoog zich plotseling en nam
steeds toe. Moira en hij begonnen de oude Clwctaiv op te tuigen,
even begeerig als kinderen, die een nieuw stuk speelgoed
wilden probeeren. De oude race-zeilen, twee reusachtige vleer
muisvleugels, vonden zij op een leegen zolder boven de stallen;
maar op geheimzinnige wijze waren de vallen, schooten,
en blokken verdwenen en de zeilen zelf waren door de muizen

stuk geknaagd. ,,lk heb geen flauw idee wat er met het
tuig is gebeurd," sprak zij. ,,Het is er allemaal geweest.
Iemand moet het hebben weggenomen. Misschien was het
Ken. Ik zal het hem vragen. En zie eens wat die ellendige
muizen hebben gedaan !" Maar Kenneth Arran wist niets
van het verdwenen tuig. Het was gewoonweg verdwenen.
Jerry ging naar de stad, maar moest zich tevreden stellen
met plompe houten en ijzeren blokken, in plaats van slanke.

ik zei dat ik geloofde, dat je met hoofdpijn was gaan liggen,"
antwoordde hij ernstig. SI Zij kreeg een kleur en wierp een
S^S^blik op^ Jerry. „Dat
wist dat het niet waar was. ,,0 ja, dat wist ik zci iven
ïn maakte geen enkel excuus. „Xu, ik zal naar beneden naoeten
Sa^ " zei Moira. „Ga mee, Mr. Ronan." Als het u hetzelfde
is, bhjf ik liever hier," zei Jerry, een .stuk schuurpapier op
nemend. ,,Ik wil dit werkje afmaken. ,,Och, gaat
mee'" ,,Liever niet. Beaumont verlangt mij
Doet u niet zoo gek." „Ik doe niet gek. Laat mij liever hier

blijven." ,,Zeer goed," sprak zij ietwat stijf. ,,L komt/.eker
later binnen?" ,.Als ik klaar ben, tippel ik he\y>r naar huis.
Ik zie er niet heel presentabel uit." ,,Zooals u wil," antwoordde
zij. „Goeden middag." S3 De jonge Arran ging bij het raam
staan en keek naar de sombere omgeving. Jerry stopte zijn
pijp en stak ze op. Hij had in den laatsten tijd Beaumont
verscheidene keeren te Arrandale ontmoet en deze was telkens
minder vriendschappelijk tegen hem geworden. Jerry had
dit zeer spoedig opgemerkt. SI ,,U houdt niet van Beaumont,
zei de jonge Arran, zich jolotseling van het raam afkeerend.
,,Zoo?" zei Jerry. ,,Ik geloof niet dat ik hiervan ooit iets tot
je heb gezegd." ,,L)at behoeft u ook niet," antwoordde de
knaap. ,,lk heb zelf oogen in mijn hoofd." Zijn diagnose was
zeer juist. Jerry hield niet ̂ 'an den man, ofschoon hij zichzelf
nog nooit had afgevraagd waarom dit was. Zijn afkeer was
instinctmatig. ,,Dan behoeven wij er verder ook niet over te
praten," zei hij vriendelijk. SI De jonge Arran bleef eenige
oogenblikken nadenken. ,,Liever wel. Hij is verliefd op
Moira. Dat bevalt mij niet." ,,Zie eens hier, Ken," zei Jerry.
,,Ik wil hierover liever niet spreken. Het is mijn zaak niet en
het zou volstrekt niet te pas komen, als ik het deed." ,,Och,
onzin !" zei Arran. ,,lk ken die praatjes even goed als u. Doet
geen gentleman. Zeker. Maar ik weet niet of het niét uw zaak
is. U mag haar zelf heel goed lijden." ,,Wa-a-at!" riep Jerry
uit. ,,Maar kind, je bent gek!" ,,Volstrekt niet," antwoord
de de knaap kalm. ,,Ik zie een beetje verder in de toekomst
dan u, dat is alles !" ,,l)at schijnt zoo !" gaf Jerrv spottend toe.
,,Kijk," zei Ken, ,,die Beaumont heeft geld en een gladde tong,
en zij is zoo beu van haar leven hier, dat zij met hem zou
kunnen trouwen. Ik weet het niet. Meisjes zijn zoo vreemd.
Maar ik had liever dat zij met u trouwde." ,,Dat is heel
vriendelijk van je," merkte Jerry op, ,,maar het denkbeeld is
mij geheel nieuw en ik geloof dat het voor haar ook zoo zal
zijn. Bovendien wil ik dit niet met je besjoreken, of met
wie ' ' 1 . , . . .dan ook, omdat het niet behoorlijk zou zijn." ,,U zult
het binnen kort beter begrijpen," antwoordde de jonge .\rran
met groote beslistheid. ,,Dan zal ik u helpen, als ge dit ver
langt. ,,A11 right. Cupido," antwoordde Jerry. ,,Als ik je
hulp noodig heb, zal ik het je doen weten. Tot dien tijd zullen
wij er niet over spreken."
SI Den \ ülgenden dag ontving Jerry een brief van Mal
let, die het eindelijk zoo had geregeld, dat hij weg kon,
en hij biacht 1 rench mee. Dit was goed nieuws voor

Hij verwachtte een gezellige vacantie met Mallet.
Hij d^ht erover zijn kamers tijclelijk te verlaten, gedu
rende het verblijf van zijn vrienden, zoodat hij daar meer
van kon genieten, en hij sprak hierover met Boyle.
,,Breng ze beiden mee hier als zij met de woning tevreden zijn,"
spra_k deze. „Je hebt een boot en het \u.schwater is hier even
goed als ergens anders." „Ik wil het u niet lastig maken."
,,Nu, en ik wil met alleen blijven," bekende Bovle na eenige
weifeling. Ik begin gaandeweg een echt oud wijf te worden.
Dat mag ik wel eerlijk bekennen." ,,Dat zal Mallet wel in
or e rengen, zei Jerry. Boyle antwoordde niet. Een stilte



14 Februari 1925. BUITEN. 75

ontstond. Jerry rookte en las zijn krant. SI „Luister !" riep
Boyle plotseling uit. Jerry meende het ruischen van den wind
en het verre klinken der golven te hooren, maar meer niet.
Terwijl hij naar Boyle keek, zag hij het gelaat van den man
verbleeken, alsof de angst al het bloed eruit had verjaagd.
Zijn heele lichaam trilde, maar zijn mond was vast gesloten
en zijn oogen waren hard en waakzaam. Hij was bang en
toch niet bang. Het was een parado.x. SI ,,Wat hebt u gehoord ?"
'^'"oog Jerry. ,,Een hoest !" fluisterde Boyle. ,,Iemand
heeft gehoest — buiten." ,,Dan zal hij wel dadelijk kloppen."
Maar er werd niet geklopt. ,,Ik zal eens kijken," zei Jerry
opstaande. ,,Neen, neen !" riep Boyle. ,,Doe de deur niet
open. Je weet niet wat je doet. Doe het niet." Maar Jerry
luisterde niet, schoof den grendel terug en wierp de deur open.
S! Terwijl hij dit deed, blies Boyle de lamp uit. Achter zich
hoorde Jerry een dubbel tik-tik, terwijl de hamers van een
geweer werden opgelicht. Hij stapte naar buiten in de duister
nis. De plotselinge overgang van het lamplicht verblindde
hem. Een oogenblik kon hij niets zién. Hij sloot zijn oogen.
Een oogenblik later kon hij weer zien ofschoon de avond
duister was. De sterren schenen tusschen de wolkenflarden
door en de wind blies krachtig uit het noord-westen. Zijn
blikken peilden de schaduwen, maar hij zag niemand, en ook
niets ongewoons. De stoep afloopend, struikelde hij over een
tuinhark, die op den grond was blijven liggen en daarna liep
hij voorzichtig om het huis heen, de stoep weer op en trad
door de deur weer binnen. SI ,,Blijf waar je bent !" riep
Boyle's stem. ,,Ikken je!" ,,Dat hoop ik tenminste," zei Jerry,
staan blijvend. ,,Wat is dat voor onzin ! Als je een geweer in
handen hebt, leg het dan neer. Steek de lamp op. Er is niemand
buiten." ,,0, ben jij het !" riep Boyle uit. ,,Ik hoorde —"
,,Je hebt mij hooren struikelen over een hark, die je hebt
laten liggen 1" zei Jerry scherp. ,,Ik heb bijna mijn hals
gebroken." S! Hij stak zelf de lamp op en zag Boyle staan met
een geweer in zijn hand. ,,Zeg eens Boyle," zei hij, ,,dat wordt
te gek. Je bent te veel verzot op dat geweer. Wie dacht
je wel dat ik was?" ,,Ik weet het niet," antwoordde Boyle. SI
Jerry keek hem doordringend aan. ,,Zeg, toen je mij hebt
hooren vallen en vloeken — want ik heb gevloekt — heb je
toen gedacht dat iemand getracht had mij te vermoorden?"
,,Ik weet niet wat ik dacht," antwoordde Boyle. ,,Ik was
zenuwachtig. Je weet hoe nerveus ik ben. Ik volgde een
plotselinge opwelling." ,,Als ik de opwelling volgde, die
ik nu heb," zei Jerry, ,,dan maakte ik onmiddellijk dat ik
hier vandaan kwam en liet het je alleen uitvechten met je
zenuwen of je bezoekers — als je die hebt. Als ik geen mede-
Jijden met je had, zou ik het doen. Neem nu een stevigen borrel
en ga naar bed." SI Boyle gehoorzaamde en mompelde een
verontschuldiging. Dien nacht sloot Jerry voor den eersten
keer zijn deur.

NEGENDE HOOFDSTUK.

SI Met een matige middagbries voer de opnieuw opgetuigde
Choctaw met Moira Arran aan het stuur en Jerry aan de fok
uit de kleine baai naar het groote water. Buiten gekomen
krengde zij sierlijk volgens den toenemenden druk van den
wind en de golfjes begonnen te tikken en te slaan tegen haar
windzijde terwijl zij er doorheen sneed. SI Jerry sloeg een
onderzoekenden blik naar boven. ,.Diepgang in orde," merkte
hij op. Een krachtiger windstoot trof hen en de Choctaw
gehoorzaamde terwijl haar snelheid toenam. Jerry trok het
zware, stalen centerboard half omhoog. ,,Kijk I" riep Moira.
,,Hier is Half Moon eiland — Brennan's eiland." SI Zij be
reikten een groote baai, zelf bijna een zeearm. Zij scheen diep
in de kustlijn te snijden, een opeenvolging van open water,
kanalen en moerassen. In het open water, een halve mijl van
elk strand, lag een eiland, ongeveer een vierkante mijl in
doorsnee. De vorm leek op een halve maan met de holle
zijde naar het groote water en den bollen kant naar het land
en de kleine baai. Aan den kant naar de groote baai was de
kust ruw en rotsachtig, maar aan de binnenzijde helde het
land langzaam naar den waterkant. Van het eene eind van de
horens der halve maan tot het andere lag een lange, lage
zandbank met eenig laag kreupelhout. Tusschen de zandbank
en den hollen kant van het eiland was helder, diep water,
dat een natuurlijke, kleine haven vormde. S! Deze dingen zag
Jerry toen zij door het binnenkanaal tusschen het eiland
en het vasteland voeren. In de kleine haven was een steiger
op ruwe palen. Ernaast lag een centerboard-praam met een
enkelen mast.^Een kleine sloep was op het strand getrokken

en op rekken hingen eenige vischnetten te drogen. \'erder
naar achteren was een houten gebouw, ongeschilderd en
verweerd. Er was geen spoor der bewoners te zien en evenmin
van de slanke, kleine kruiser Banshee. SI ,, Allemaal van huis,
denk ik," zei Jerry. ,,Ik geloof niet dat zij ooit allemaal
tegelijk van huis gaan," zei Moira. ,,Ja, hier zit de oude Mr.
Brennan bij de deur. Hij heeft een kijker op ons gericht.
Hij herkent de Choctaw niet in dit tuig. Wil u dat zeil een
weinig laten schieten ?" SI Jerry sloeg een blik op de zon en den
heelen horizon. ,,Schijnt dat er nu niet zooveel kracht
meer in den wind zit. Wij moeten liever omkeeren. Het is
nog een heel eind terug." ,,0, ik denk wel dat de wind het zal
houden. Ik geloof eerder dat hij zal toenemen en dat is zooveel
te beter. Wij kunnen nog een mijl of twee verder gaan en ruim
op tijd thuis zijn." ,,Zooals u wil," gaf hij toe. Want hoewel
het tegen zijn beter weten in was, meende hij dat zij misschien
beter op de hoogte was dan hij van de plaatselijke weers
gesteldheid. SI Maar de omstandigheden bewezen dat zijn
oorsponkelijke weervoorspelling juist was geweest. Langs de
baai kwam een groote windstilte, nadat zij eindelijk gekeerd
waren en op weg naar huis. Achter den wind werd het water
zoo glad alsof het gepolijst was. De Choctaw gleed al.s een
spook voort en lag ten slotte geheel stil. De zeilen hingen slap
neer als de vleugels van een dooden vogel. ,,Ziezoo," zei
Moira, ,,nu heb ik wat moois uitgehaald. Het is nu al over
den tijd voor het avondeten. Hoelang denkt u dat deze wind
stilte zal duren, ware profeet?" Jerry schudde zijn hoofd.
,,Weet het niet, kap'tein." SI De windstilte hield aan, terwijl
de zon onderging en het rood in het westen verbleekte en
daarna besprenkelden de sterren het water met haar glans.
Gaandeweg bemerkten zij dat de sterren in het noorden en
het westen waren verdwenen. Boven hun hoofd schenen

zij nog, maar vaag, als door een steeds dikker wordenden
sluier. De lucht was drukkend, levenloos. SI ,,Ziet eruit naar
storm," merkte Jerry op. ,,Ik hoop het. Alles beter dan die
windstilte." Maar Jerry was onrustig, bijna zenuwachtig.
Als hij alleen was geweest of als zijn makker een man was,
zou hij zich weinig hiervan hebben aangetrokken, maar nu
hij verantwoordelijk was voor een meisje, was het wat anders.
Uit het noord-westen steeg een groote wolk op — rustig,
zonder eenige waarschuwing — en veegde de sterren boven
hun hoofd weg. SI De duisternis nam toe. Er was geen twijfel
of er zou slecht weer komen en de vraag was nu hoe zij zich
het best daartegen konden wapenen. Hierin verschilden
zij van meening. Jerry was vóór top en takel zonder zeilen
en Moira voor een enkel rif. ,,Als wij zonder zeilen varen,"
sprak zij, ,,zullen wij mijlen en mijlen ver de baai afgejaagd
worden en misschien vol water loopen. Onder zeil kan zij
misschien in het eerst een leelijken stoot krijgen, maar onder
weg kunnen wij haar besturen." ,,Er zit wel iets in," gaf hij
toe, ,,maar één rif is dan niet genoeg. Alle zeilen moeten
gereefd worden." ,,Nu, als u er zoo over denkt, laten wij dan
beginnen." SI Binnen vijf minuten hadden zij alle zeilen zoo
klein mogelijk gemaakt, maar er was nog genoeg over geble
ven om Jerry ongerust te maken. Doch zij konden nu niet
anders doen dan afwachten. Zoo zaten zij dus in het duister
en maakten nu en dan met zachte stem een opmerking. Zij
waren beiden in hevige spanning door het wachten. ,,Zenuw
achtig?" vroeg Jerry. ,,Niet bizonder. Ik wou alleen maar,
dat hetgeen komen moet, dadelijk gebeurde." SI Terwijl zij
sprak, bereikte een verwijderd sissend geluid hun oor, alsof
ergens in de verre duisternis het ontwaakte water naar den
hemel fluisterde. Het geluid nam in omvang toe, kreeg een
dieperen, sterkeren klank, zwol aan bij nadering. Een blik
semstraal scheurde het zwarte gordijn van den hemel van
zenith tot horizon als het flikkeren van een vlammend zwaard

en deed de oppervlakte van de baai zien, die op eenige honderd
meter afstand gistte en kookte. Over het tusschenliggende
inktzwarte water schoot een lange lijn van wit op hen toe
met den zwaai van een reusachtige zeis. ,.Een onver
wachte windhoos!" riep Jerry uit. .,Hier komt zij. Houd vast
en schuif haar neus omhoog zoodra wij in beweging komen."
SI Terwijl hij sprak, trof de rukwind hen. De lucht was dik \-an
jagend schuim. De schok trof hen als de schok van een cava-
lerie-bataljon, hen meesleepend, vertrappend onder den voet.
De Choctaw ging geheel op zijde liggen. Haar masten lagen
bijna horizontaal, haar zeilen raakten het water. Het was een
kritiek oogenblik, want als het water eenmaal over het
voorluik stroomde, zou de romp onherstelbaar vol loopen en
zinken in de woeste golven. [Wordt vervolgd).
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DE KONINKL NEDERLANDSCHE /ACHTVEREENIGING
EN HET JACHTRIJDEN ACHTER DE HONDEN, (sw)Laat mij u thans iets mededeelen over het verloop

van de jacht; hoewel geen echte vos gejaagd wordt,
houdt men toch de oude gebruiken van de vossejacht
in eere. Zooveel mogelijk tracht men deze jacht

na te bootsen, waardoor de charme van het jagen behou
den blijft en toch de ruiters de voordeelen van de on
bloedige slipjacht genieten. Indertijd gaf het veel moeite
de animo voor de jacht in de honden te behouden, en ook in de
jaren van de Kon. Veluwsche Jachtvereeniging was dit een
bron van voortdurende zorg voor de jagermeesters. Thans
heeft ook in dit opzicht de praktijk veel geleerd en de meute,
die soms in een jaar tijds geen vos ziet, jaagt nog met hetzelfde

Van het grootste belang voor het verloop van devuur.

jacht is dus de slip; van de oprichting der Vereeniging af
wordt dit werk verricht door denzelfden persoon. Fluit
geheeten, die daarin langzamerhand eene groote vaardigheid
heeft verkregen. Fluit rijdt of loopt in den morgen van
de jacht het parcours af en trekt door het terrein de ,,slip",
nml. een bos .stroo uit het vossehok. Dit sliptrekken is niet
zoo eenvoudig als men gewoonlijk denkt, want met meerdere
factoren moet rekening gehouden worden. Vooreerst moet hij
letten op den wind, die het reukspoor dikwijls opneemt en
zijwaarts verplaatst, vervolgens met den bodem, want gras
en mos houden veel beter dan zandgrond. Trots alle voorzorgen
blijft het spoor een voortdurend raadsel, hetgeen dan ook een
Engelschen huntsman de verzuchting deed slaken ,,queerest
thing in the world — except a woman !" Door tot heden
niet verklaarbare omstandigheden is den eenen dag het .spoor
veel beter dan den anderen. SI De vos houdt zich schuil
in kleinere boschperceel en, de ,,coverts" genaamd, en het
eerste werk van de meute is, hem daaruit te verdrijven en
naar de vlakte te jagen, waar de feitelijke achtervolging
begint. In Engeland duurt het dikwijls uren, vóór een vos
gevonden wordt en als een voordeel van slipjachten mag
genoemd worden, dat dit vervelende wachten te vermijden is.

Wel wordt — om de jacht naar den levenden vos na te
bootsen —• het begin van het spoor steeds gelegd in een covert,
maar waar den mast er bekend is hoe het spoor loopt, hebben
de honden het meestal spoedig gevonden. ̂  Laat mij u eerst
even mededeelen hoe de verdeeling der werkzaamheden
van het jachtpersoneel is. In Engeland heeft de ,,Master
of the hounds" de algemeene leiding en staan de honden onder
rechtstreeksch commando van den ,,Huntsman", een gesa
larieerd persoon. Deze wordt bijgestaan door één of twee
whipper-in's. Bij kleinere meutes vervult de master tevens
de functie van huntsman, hij ,,jaagt de honden zelf." Ook
in Nederland wordt door den Master zelf gejaagd; als zijne
helpers treden een of twee officieren op, die daartoe speciaal
opgeleid zijn, en de kennehnan Champion. Waar dus de Jager-
meester zijn volle aandacht aan de honden moet geven,
treedt een der bestuursleden op als ,,fieldmaster" en neemt
de leiding van de volgende ruiters over. SI De jacht begint
dus met het doorzoeken van een covert; de honden verspreiden
zich en snuffelen door het bosch. Het regelmatig verloop
van de jacht hangt veel af van den hond, die het eerst op
spoor honjt- Doet hij zijn plicht goed, dan waarschuwt hij
door ,,luid te geven en in de richting van het spoor verder
te zoeken. De andere honden \'erzamelen zich om hem heen
en met \eieende klachten is weldra het juiste spoor gevonden.
De Jagermeestcr waarschuwt met zijn hoorn de honden, die
nog op eigen gelegenheid zoeken en de jacht kan beginnen,
ir zijn echtei ook honden, die op sjioor komen en ,,op
«gen houtje gaan jagen, zonder de anderen te waarschuwen.
et IS 1" dit geval de taak van het jachtpersoneel, om de

honden tijdig te verzamelen. SQ Eenmaal op het spoor barst
de geheele meute uit in een bekende hondenmuziek, die voor
de ruiters het teeken is, dat een snelle jacht gaat beginnen.
Men behoeft slccht.s eenmaal deze muziek te hebben gehoord,
om te begrijpen, welk een opwindenden invloed dit op de ruiters
heeft. De nuchterste ruiter wordt getroffen door de merk-
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waardige uitwerking van dezen
vreugdevollen, zegevierenden hon-
denroep, die een uitdaging voor den
ruiter in zich heeft, hen te volgen
door de terreinen. §Q Nu komt dan
ook het moeilijke werk voor den
ruiter; want wil hij de jacht volgen,
dan moet hij de honden in het oog
houden en dat is in snellen gang door
dikwijls bedekt terrein lang geen
gemakkelijk werk. Meestal wordt
voor het eerste gedeelte van de
jacht een niet te moeilijk terrein
uitgezocht, maar ieder weet, dat zelfs
de heide in snellen gang eenige vaar
digheid vraagt. Merkwaardig is, dat
wanneer men het oog gericht houdt
op de honden, de paarden gerust hun
weg door de ruwe heide vinden. SQ Gaat de jacht door de wei
landen, dan worden meerdere sprongen vereischt; meestal zijn
de perceelen afgescheiden door slooten, heggen of hekken. Voor
den Jagermeester eischenweidejachten een degelijke voorberei
ding, want op vele plaatsen moet hij prikkeldraad wegnemen.
Dit is niet te vergelijken met Engeland, waar in de jacht
districten bijna geen prikkeldraad voorkomt. SI Meestal
wordt een jacht verdeeld in 3 a 4 runs, ieder lang 3 a 5 K.M.
naarmate de geoefendheid van paarden en honden. Na een
run heeft de sliptrekker zijn bos stroo opgenomen, zoodat
geen spoor meer ligt.De honden blijven ter plaatse even zoeken
en vereenigen zich daarna om den jagermeester. SI Wanneer
bij de echte vossej achten de roode roover prooi van de
honden geworden is, snelt onmiddellijk de huntsman toe,
opdat de vos niet verscheurd wordt. Eerst worden kop en
staart afgesneden en als herinnering aan een der amazones
of ruiters aangeboden. Hetgeen van den vos overblijft wordt
door den huntsman driemaal over het hoofd gezwaaid en
onder het geroep van ,,who-who-whop" voor de honden ge
worpen. sa Bij slipj achten wordt geen vos gedood en vervalt
ook de formaliteit van de aanbieding van de ,,brush". Als
belooning wordt aan de honden een groot stuk vleesch gegeven
dat door den Jagermeester persoonlijk voor de honden wordt
geworpen. En na de jacht ziet men de amazones en ruiters
in groepjes vereenigd huiswaarts keeren, dikwijls vermoeid,
soms met een nat pak of gescheurde jas, maar nog dankbaar
genietend van de heerlijke sport, die het jagen achter de
honden biedt. W. A. M. Westeroüen van Meeteken.

Oiid-Master K. N. J. V.
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DE OOM UIT AMERIKA.Ofschoon Dieppe in het begin van de vorige eeuw
reeds veel van z'n beteekenis verloren had, waren
z'n overzeesche verschepingen nog zoo belangrijk als
de beperkte handel van onzen tijd nauwelijks kan doen

vermoeden. De tijd der fabelachtige fortuinen was nog;niet zóó
geheel voorbij, of men zag nog van tijd tot tijd sommigen van
die onverwachte millionnairs, waarvan het tooneel zooveel
misbruik gemaakt heeft, uit verre
landen terugkomen, en zonder al te
veel naieveteit kon men nog aan het
bestaan van ,,Ooms uit Amerika"
gelooven. Inderdaad wees men in
dien tijd in Dieppe meer dan één
koopman aan, wiens schepen de
haven vulden en dien men een twin

tig jaren te voren in een eenvoudig
matrozenpak had zien weggaan. Die
voorbeelden waren een aanmoedi

ging voor de sterken en een eeuwige
hoop voor de misdeelden. Zij maak
ten het onwaarschijnlijke mogelijk
en het onmogelijke waarschijnlijk.
De ongelukkigen troostten zich met
de werkelijkheid, terwijl ze steeds
op een wonder hoopten. SI Dat won
der scheen bijna werkelijkheid te zul
len worden voor een arm gezin uit het
dorpje Omonville, dat vier uur gaans
van Dieppe ligt. De weduwe Mau-
vaire was in haar leven zwaar be-
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proefd. Haar oudste zoon, de steun van het gezin, was bij een
schipbreuk omgekomen, en liet vier kinderen ten laste der oude
vrouw. Dat ongeluk had het huwelijk van haar dochter Clé-
mence tegengehouden en misschien wel verbroken, terwijl het
tegelijkertijd de plannen van haar zoon Martin in de war
stuurde, die z'n op lateren leeftijd begonnen studiën in den
steek had moeten laten om weer mee te komen werken op
de boerderij. SI Maar plotseling straalde er een zonnig voor
uitzicht te midden der zorgen en neerslachtigheid van het
arme gezin ! Een brief uit Dieppe kondigde de terugkomst
aan van een zwager van de weduwe, die twintig
jaar geleden vertrokken was. Oom Bruno kwam terug met
eenige rariteiten uit de Nieuwe Wereld, zooals hijzelf zei,
en met het plan zich in Dieppe te gaan vestigen. SI Zijn
brief was, sedert den vorigen dag, het voorwerp dat alle
aandacht in beslag nam. Ofschoon hij niets nauwkeurigs
bevatte, herkende Martin, die veel gelezen had, er den stijl
in van een man, die te onafhankelijk en van veel te goed hu
meur was om niet rijk geworden te zijn. De zeeman kwam
zeker wel met eenige tonnen daalders terug, die hij niet zou
weigeren met z'n familie te deelen. S3 Als de verbeelding
eenmaal aan 't werk is, werkt ze vlug. Ieder voegde z'n
veronderstellingen bij die van Martin; zelfs Julienne, het
petekind, dat door de weduwe opgenomen was en dat ook
op de boerderij woonde, minder als dienstbode dan wel als
aangenomen bloedverwante, begon te verzinnen, wat de oom
uit Amerika haar zou kunnen geven. ,,Ik zal hem een lakensch
jakje vragen en een gouden kruisje," zei ze, nadat Martin
nogmaals den brief hardop voorgelezen had. ,,Ach !" zei de
weduwe zuchtend, ,,als mijn arme Didier nog leefde, zou hij
nu een beschermer gevonden hebben." ,,Zijn kinderen zijn
er nog, tante," merkte het jonge meisje op, om niet te
spreken van juffrouw Clémence, die een bruidsschat niet zou
afslaan. ,,Waarom?" zei Clémence, terwijl ze treurig het
hoofd schudde. ,,Waarom?" herhaalde Julienne; ,,wel,
om den ouders van mijnheer Mare het zwijgen op te leggen.
Al hebben ze hun zoon zich ook laten inschepen om het huwe
lijk te verhinderen, als oom Bruno het wil, kom ! dan zal de
verloofde gauw genoeg terug zijn." ,,Dan staat het nog te
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bezien, of hij lust heeft om terug te komen," wierp het meisje
op zachten toon tegen." ,,Nu, als hij het niet is, dan zul
je wel een ander vinden," zei Martin, die niets anders voor
oogen had dan het huwelijk van z'n zuster, terwijl zij vooral
aan den echtgenoot dacht; ,,met een oom uit Amerika vindt
men altijd een goed huwelijk. Wie weet of hij niet een
rijken vriend meebrengt, een millionnair, dien hij tot neef
wil hebben?" ,,0, ik hoop maar van niet !" riep Clémence
verschrikt uit; ,,er is niets geen haast bij dat huwelijk." ,,Wat
wèl haast heeft, is een betrekking voor je broer te vinden,"
hernam de weduwe verdrietig. ,,De graaf laat me nog
steeds op 't baantje van rentmeester hopen," zei Martin.
,,Maar hij neemt maar geen besluit," antwoordde de oude
vrouw, ,,intusschen gaat de tijd voorbij en het koren raakt
op. Die groote heeren weten dat zoo niet, zij denken alleen
aan pleizier, en als ze zich eindelijk het stuk brood, dat ze
je beloofd hebben, herinneren, ben je al
dood van den honger." ,,Dat hoe
ven we met oom Bruno niet meer te

vreezen," zei Martin; ,,het is duidelijk
genoeg; in z'n brief staat: ,,Ik kom
morgen in Omonville met m'n heele heb
ben en houden". Wat wil zeggen, dat
hij ons niet zal vergeten." ,,Hij moet
onderweg zijn," viel de weduwe in de
rede, ,,hij kan ieder oogenblik komen.
Heb je wel alles in orde gemaakt, Clé
mence?" Het meisje stond openliet
het buffet zien, dat met een ongewonen
overvloed prijkte. Naast een lamsbout,
dien men juist uit den oven gehaald had,
lag een enorm stuk gerookt spek, daar
naast stonden twee schotels met tarwe-

koek en een schaal zoete room. Eenige
kannen heerlijke appelwijn volmaakten
dit menu, dat de kinderen kreten van
bewondering en begeerte deden slaken.
Bovendien sprak Julienne nog van appel
soep en gesmeerd brood, dat zacht stond
te stoven naast het vuur. SI Toen zocht

de weduwe een tafellaken en servetten

in haar linnenkast, die door het weinige
gebruik geel geworden waren. Het
dienstmeisje nam de borden, die het
minst stuk waren, uit de kast en begon
de tafel te dekken, terwijl ze den eeni-
gen zilveren lepel, dien het gezin bezat,
aan het hoofd van de tafel legde. SI
Men was bezig de laatste hand te leggen
aan deze toebereidselen, toen een der
kinderen, die buiten op den uitkijk
stond, het huis binnenholde en riep:
,,Daar is ie! daar is ie !",,Wie?" vroeg
men van alle kanten. ,,Wel, wat drom
mel ! Oom Bruno, natuurlijk !" ant
woordde een krachtige, joviale stem.
SI De heele familie keerde zich om. Een

matroos was aan de deur blijven staan;
op de rechtervuist hield hij een groene
papegaai en in de linkerhand een aap
van middelbare grootte. De kleine
kinderen vluchtten hevig verschrikt naar
hun grootmoeder, die zelf een gil niet
kon weerhouden. Martin, Clémence en
het dienstmeisje keken ontsteld. ,,Wat is dat nou, zijn
jullie bang voor mijn menagerie?" lachte Bruno. ,,Kom
beste menschen, weest maar gerust en laten we elkaar
omhelzen; daar heb ik drieduizend mijlen voor afgelegd !"
SI Martin waagde het het eerst; toen kwam Clémence,
de weduwe en haar grootste kleinkinderen; maar niets kon
het kleindochtertje, noch den jongste doen besluiten dichterbij
te komen. Bruno stelde zich schadeloos door Julienne
een kus te geven. „Waarachtig ! ik dacht, dat ik er nooit zou
komen," hernam hij;,,weet je wel, moeder Mauvaire,dat het een
allemachtig eind is van Dieppe naar jouw krot?" SI Martin
zag toen, dat de schoenen van den zeeman erg bestoft waren.
„Is oom Bruno te voet gekomen?" vroeg hij heel verbaa.sd
„Wel! wou je dan dat ik met een roeibootje door jullie
korenvelden was gekomen?" antwoordde de matroos vroolijk
S3 Martin keerde zich naar de deur: ,,Maar.... uw bagage?

l

TOM CH

Miin bagage, die heb ik hier,"
waagde hij te '' als garderobe niets

zei Bruno. „Een gen slaapmuts." S! De weduweanders noodig dan een p jp Pardon." zei de jongen,
en de kinderen keken elkaar
,,maar na oom s brief, „Neen." antwoordde
dat ik met een ^ned
Martin, die z n best de .^t^vij hadden gehoopt,dat ulang
l<"'f=7.: - - -™°VkT? la want " heb. gezegd, dat u me!
ZOU bhjven. --■'■b- "1! ' kwam." „Nu, dat is m n heele
uvv heele hebben ^en en mijn papegaai."
hebben en houden. p familie als uit één mond.
,,Wat? IS dat alles. P heeleboel kousen zonder

Met mi n matrozenkist, waar ceu xt
voeten en hemden ^^°."der mouvven m
niet getreurd, kindertjes. Als het geweten ^
goed in orde zijn, is de i

zuster;

' Maar daarom
de maag maar

sd^reVt maar bijzaak. E.xcuseer, schoon-
ik zie daar appelwijn en die
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beerde

vier uren wandeling hebben m'n keel
uitgedroogd. Hoep ! Rochambeau, zeg
de familie eens goedendag." De aap
maakte drie luchtsprongen en ging een
eindje verder zitten, terwdjl hij z'n snoet
krabde. SQ De zeeman, die naar de
tafel gegaan was, bediende zich. De
familie was ontsteld. Bruno, die zag dat
de tafel gedekt was, was zonder com
plimenten gaan zitten en had verklaard,
dat hij stierf \-an den honger. Goed
schiks kwmadschiks moesten ze de appel
soep en het gerookte spek, dat hij gezien
had, wel opdienen, maar weduwe Mau
vaire deed het buffet met de rest dicht.
SI De matroos, dien Martin verder on
dervroeg, \'ertelde, dat hij twintig jaren
lang onder \-erschillende vlaggen de
Indische zeeën had bevaren, zonder an
dere verdiensten dan z'n gage, die zoo
ontvangen en zoo uitgegeven was. Ten
slotte scheen het, na een -uur praten,
duidelijk, dat oom Bruno's gansche for
tuin bestond uit een flinke dosis goed
humeur en een gezonden eetlust. SI
De teleurstelling was algemeen, maar
had verschillencle uitwerking, volgens
ieders karakter. Terwijl Clémence slechts
verbazing en eenige droefheid gevoelde,
ondervond Martin een gevoel van spijt
en vernedering en de weduwe teleur
stelling en woede. Deze verandering van
stemming deed zich weldra gevoelen.
Toen de aap het kleine meisje aan 't
schrikken had gemaakt door haar ach
terna te zitten, eischte de grootmoeder,
datjhij naar een Icegen stal verbannen
werd; en toen de papegaai zich geper
mitteerd had uit het bord \"an den ma
troos te pikken, zei Martin, dat dat beest
onmogelijk geduld kon worden. Clé
mence zei niets, maar ze verliet de
kamer met Juliette om zich met het huis
houden te bemoeien, terwijl de weduwe
weer buiten bij haar spinnewiel ging
zitten. SI Toen oom Bruno alleen ach-

7'n • p- ^'^^St'bleven was met z'n neef, die pro-1  ̂ 8 gezicht n beetje verstrooid te doenrustig het glas, dat hij met kleine teugjeslijken, zette hij
geledigd had
aébolën „p'drSfcTjongen," zei hij rustig dnt I - i
nnr,rH-„„r.+ . b ■ „oat clc Wind iTip hierin luiis nogalwind me hier in huis nogalnoord-oost lijkt? j

zet allemaal gezichten, die je
vrirsTsu 1 -1 1 ™ niemand heeft me hier nog maar^"cndeliikheidic

bloedverwanten '

ullie
goeie stemming bederven

geen^bhxMverwanUm'cih'T'^-^^^ Sézegd. Zoo ontvang je tocha^ndeïrit,anclem kon zijn en dat het
te onthalen. „Maar het
lijker gezicht te

norsch, dat de ünt\"angst niet
1  '^'nn hen afhing hem guller- Jiangt Wel \-an jullie af een vriende-

integendeel ontvange™^ Bruno, ,,terwijl jullie me
dat we nu genoea da-irM-,- hagelbui. Ik \-ind trouwens,
van huiselijke twisten hebben, jongen, ik hou niet

ergoed, dat jullie
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nog eens berouw over zult hebben; dat zeg ik ie !" Na dit
gezegd te hebben, sneed de matroos een nieuw stuk spek af
en begon weer te eten. SI Martin, op wien deze woorden indruk
gemaakt hadden, kreeg een vermoeden. Oom Bruno zou
met zoo n beslisten toon aanslaan, dacht hij, als hij niets anders
bezat dan een aap en een papegaai, zooals hij beweert ! Wij
zijn de dupe geweest van een list; hij heeft ons op de proef
willen stellen en de bedreiging, die hij zich zooeven heeft
laten ontvallen, heeft hem verraden; laten we maar gauw
onze domheid trachten goed te maken en hem weer tot ons
terug voeren ! SI Hij liep dadelijk naar z'n moeder en z'n
zuster om haar z n ontdekking mee te deelen. Beiden kwamen
weer haastig binnen; de gezichten, die stuursch weggegaan
waren, kwamen vroolijk glimlachend terug. De weduwe
maakte haar excuus, dat het huishouden haar genoodzaakt
had haar besten zwager alleen te laten en was verwonderd
dat ze de tafel niet beter voorzien zag. ,,Wat is dat?"
riep ze, ,,waar is de taart? waar zijn de tarwekoeken en deroom,
die ik voor Bruno bewaard had? Julienne, kind, waar denk
je aan? En Clémence, ga jij eens kijken of er in 't kleine
buffet geen hazelnoten meer zijn; dat is goed voor de tanden
en helpt den wijn te drinken." ̂  Het meisje gehoorzaamde
en toen alles op tafel stond, kwam ze met een glimlach
tegenover den matroos zitten. Deze keek haar met welgevallen
aan. ,,Mooi! goed zoo!" zei hij, ,,nu kan ik tenminste zien,
dat je familie van me bent; nu herken ik de dochter van mijn
broer Georges !" En hij voegde er aan toe, terwijl hij haar
onder de kin streek: ,,Ik ken je trouwens al wel langer dan
vandaag, kleine meid; er is iemand, die mij dikwijls over je
.spreekt." ,,Wie dan?" vroeg het meisje verwonderd. ^
Voordat de matroos geantwoord had, liet een hooge, kort
klinkende stem den naam Clémence hooren! Deze keek
verbaasd om en zag niemand. ,,Ha, ha, je weet niet, wie je
daar roept !" zei de matroos lachend. ,,Clémence ! Clémence I"
zei dezelfde stem. ,,De papegaai!" riep Martin. ,,De papegaai!"
herhaalde het meisje, ,,en wie heeft hem dan mijn naam
geleerd !" ,,Iemand, die hem niet vergeten heeft," antwoordde
Bruno met een knipoogje. ,,U, oom?" ,,Neen, meisje, maar
een jonge matroos uit Omonville." ,,Marc !" ,,Ik geloof wel,
dat hij zoo heet !" ,,Hebt u hem dan gezien, oom? ,,Nog al
veel, aangezien ik teruggekomen ben op het schip, waarop
hij zich ingescheept had." ,,Is hij terug?" ,,Met een aandeel
in de winst, dat hem in staat zal stellen een huishouden m
te richten, zonder dat z'n ouders hem hoeven te helpen.
,,En heeft hij u gesproken... ." ,,Over jou,' zei de zeeman,
die de gedachte van z'n nichtje voltooide, ,,zóó mkwijis, dat
Jako den naam onthouden heeft, zooals je ziet. Si Clemence
bloosde van plezier, en de weduwe kon een gebaar van vo-
doening niet terughouden. Het huwelijk, dat tusschen aar
dochter en Mare voltrokken zou worden, had haar altijd
toegelachen en zij had oprecht verdriet gehad over e e
zwaren, die den laatsten tijd de familie van den jongen
man in den weg had gelegd. Bruno vertelde haar, a eze

in Dieppe alleen nog opgehouden was door de formaliteiten,
die noodig waren voor z'n ontscheping, en dat hij waar
schijnlijk den volgenden dag, verliefder dan ooit, zou komen
aanzetten. SI Die tijding verheugde iedereen, maar in 't
bijzonder Clémence, die haar oom in een ware opwelling van
dankbaarheid kuste. Bruno hield haar even vast, haar hoofd
op zijn schouder. ,,Komaan, nu zijn we goeie vrienden tot
onzen dood toe, hè?" zei hij lachend; ,,ik geef je dan ook mijn
papegaai, om je den tijd, dat je nog op je matroos wachten
moet, niet te lang te doen vallen; die zal je van hem spreken."
Clémence kuste haar oom weer en bedankte hem duizend
maal, ze stak de handen uit naar den vogel, waarvoor ze niet
bang meer was; hij ging oj3 haar arm zitten, terwijl hij riep:
,,Dag Clémence !" ̂  Iedereen begon te lachen, en 't meisje
nam hem verrukt mee, terwijl ze hem kuste. ,,Je hebt iemand
gelukkig gemaakt, Bruno," zei de weduwe, die haar met de
oogen volgde. ,,Ik wou wel, dat zij niet de eenige was,"
antwoordde de zeeman, weer ernstig, ,,jou heb ik ook iets
te geven, schoonzuster; maar ik ben bang een treurige
herinnering in je wakker te roepen." ,,Iets van mijn zoon
Didier !" riep de oude vrouw, met die vlugge helderheid, die
moeders eigen is. ,,Zooals je zegt," hernam Bruno. ,,Toen hij
schipbreuk leed, daarginds, waren wij, ongelukkig genoeg,
niet bij elkaar.... Als Onze Lieve Heer ons op hetzelfde
schip geplaatst had, wie weet ? ik ben in het zwemmen de
bruinvisschen de baas, misschien had ik hem kunnen helpen,,
zooals in Trcport." ,,Het is waar, je hadt hem al eens het
leven gered!" riep de weduwe uit, die plotseling aan een ver
verleden herinnerd werd, ,,dat had ik nooit mogen vergeten,
zwager." Si Zij had den matroos haar hand toegestoken;
deze drukte die in de zijne. ,,Och, dat was niets," zei hij een
voudig, ,,een gewone dienst, dien ik hem bewees; maar in
Indië was 't onmogelijk: toen ons schip aankwam, was dat
van Didier al veertien dagen gestrand. Alles wat ik heb
kunnen doen, was te weten komen waar hij begraven was en
er een kruis van bamboe zetten." ,,Heb je dat gedaan?"
riep de moeder in tranen; ,,0, dank je, Bruno, dank je, broer !"
,,Dat is niet alles," hernam de matroos, die ondanks zichzelf
ontroerde, ,,ik heb gehoord, dat gemeene Indische matrozen
de kleeren van de drenkelingen verkocht hadden; ik heb net
zoolang gezocht, tot ik neef's horloge teruggevonden had;
met alles, wat ik van waarde had, heb ik het teruggekocht
en nu breng ik het jou, schoonzuster, hier is het." Met deze
woorden liet hij de oude vrouw een groot zilveren horloge
zien, dat aan een stuk geteerd touw hing. De weduwe greep het,
terwijl ze een kreet slaakte, en kuste het herhaaldelijk.
Alle vrouwen schreiden; zelfs Martin scheen zeer aangedaan;
Bruno kuchte en probeerde te drinken om z'n ontroering
de baas te blijven. SI Toen de weduwe Mauvaire haar
spraak teruggevonden had, drukte ze den goeden matroos in
haar armen en dankte hem heel hartelijk. Haar geheele
slechte humeur was verdwenen; zij dacht niet meer aan wat
haar tot nog toe bezorgd gemaakt had, ze was uiterst
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■dankbaar voor het kostbare geschenk, dat haar herinnerde
aan een zoon, die haar op zoo wreede manier ontrukt was.

Het gesprek met Bruno werd losser en vriendschappelijker.
Al wat hij vertelde liet weldra geen twijfel meer over zijn
werkelijke positie; de oom uit Amerika kwam inderdaad
even arm terug als hij vertrokken was. Toen hij aan z'n
neef zei, dat hij en de zijnen nog eens berouw zouden hebben
over hun koelheid, had hij alleen gedacht aan de spijt,
die zij vroeg of laat zouden hebben een goeden bloedverwant
te hebben miskend; de heele rest was maar een gevolgtrekking
van Martin. Hoewel deze ontdekking de verwachtingen
van moeder en dochter totaal vernietigde, veranderde ze
niets in haar houding. Oom Bruno had beider hart gewonnen
en zij bleven nu uit eigen verkiezing even welwillend voor hem
als zij eerst uit eigenbelang geweest waren; zij waren om strijd
heel vriendelijk en voorkomend jegens hem. S3 Toen de
matroos, voor wien men allen voorraad van het beschei
den huishoudentje opgemaakt

I
laurier-myrten.

liet niet door y-cinscliouwen,llilS'uin Het is een

witte bessen. De groene takken, vooral zulke med dnetelhge
bladkransen, die aan krachtige, ondeiaan^u bij het

terwijlschietende, jonge loten worden terwiil
Israëlitische Loofhuttenfeest een voorname
de kleinbladerige vormen voor bruidskran.sen e ^
materiaal leveren. S2 De Myrt draagt den
naam van Myrtus communis L. en komt m de
Middellandsche Zee veelvuldig voor. waar
bestanddeel uitmaakt van het immergroenc

dat in verschillende soorten den bodem overSI Ten onzent wordt de Myrt
als sierplant voor de oranjerie

(Maquis),
groote oppervlakten bedekt.

had, eindelijk van tafel op
stond, kwam Martin, die even
weggegaan was, plotseling bin
nen en vroeg aan Bruno, of
hij z'n aap wilde verkoopen.
,,Rochambeau?" antwoordde
•de zeeman, ,,neen hoor, jon
gen ; ik heb hem grootge
bracht, hij gehoorzaamt mij;
hij is mijn dienaar en in'n
vriend, ik zou hem niet wil
len geven voor tienmaal z'n
waarde. Maar wie wil hem
dan koopen?" ,,De graaf,"
zei de jongen; ,,hij ging juist
voorbij, hij zag het dier en
vond het zoo aardig, dat hij
zei, dat ik zelf den prijs mocht
bepalen en het brengen."
,,Nu dan zeg je hem maar,
■dat we hem houden," ant
woordde Bruno. terwijl hij
z'n pijp stopte. Martin
maakte een wrevelig gebaar.
,,Dat is pech !" zei hij, ,,de
graaf had juist weer aan z'n
belofte gedacht; hij had mij
gevraagd hem den aap te be
zorgen, dan zou hij alles met
mij regelen voor die betrek
king van rentmeester." ,,Hè,
dan was je geholpen !" riep
de weduwe spijtig. SI Bruno
liet het zich uitleggen. ,,Dus,"
zei hij na een oogenblik
nagedacht te hebben, ,,je
hoopte dat baantje te krijgen,
als je den graaf Rocham-
beau bezorgde?" ,,Ik was er
zeker van," antwoordde Mar
tin." ,,Welnu !" riep de zee
man opeens, ,,ik verkoop het
•dier niet, maar ik geef het
je. Bied het je heer aan en hij zal je voor je beleefdheid moeten
beloonen." Daar braken van alle kanten dankbetuigingen
los, waaraan de zeeman op geen andere manier een eind kon
maken dan door z'n neef met Rochambeau naar het kasteel
te zenden. SS Martin werd heel goed ontvangen door den
graaf, die eenigen tijd met hem praatte, zich vergewiste of
hij voor de gevraagde betrekking geschikt was en hem die
toestond. Men kan zich de vreugde voorstellen van het gezin,
toen hij met deze tijding terugkwam. De weduwe, die voor
haar onbillijkheid wilde boeten, bekende toen aan den zee
man, welke verwachtingen zijn terugkomst bij hen opgewekt
had. SI Bruno barstte in lachen uit. ,.Drommels, daar
heb ik jullie 'n mooie poets gebakken ! Jullie hoopte op
millioenen en ik heb niets anders dan twee onnutte beesten
meegebracht. . . ." ,,U vergist u, oom," zei Clémence zacht,
,,u hebt ons drie niet genoeg te waardeeren schatten mee-
.gebracht; want nu heeft moeder, dank zij u, een souvenir,
m'n broer werk en ik. . . . ik, de hoop !"

Naar het Fransch van Emile Souvestre.
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A EEN GROOTBLOEMJE
LA URIER-MYRT.

of koude kas, in potten enkui-
pen gekweekt; 's zomers wor
den zulke planten dan buiten
gezet en 's winters in koude
kas, serre, of oranjerie, over
winterd. sa In Nieuw-Zuid-
Wales komt een aan de Myrt
nauw verwant geslacht voor
met groote, lauriervormige,
afwisselend geplaatste, leer
achtige bladeren, waarvan de
\'erschillende soorten door on
ze oostelijke naburen als,,Lau-
rier-Myrten" worden aange
duid. Het zijn de soorten van
het geslacht Trisiania, welke,
e\'enals de gewone Myrt, hier
wel in koude kassen of oranje
rieën gekweekt worden. Hoe
wel cle Tristania s in meer
dere opzichten overeenkomst
\-ertoonen met Myrtus com
munis, zijn er toch ook mar
kante verschillen, en vertoo-
nen o.a. de bloemen duidelijk
afwijkingen in den bouw.
Staan toch bij Myrtus com
munis de talrijke meeldraden
los van elkander in een krans,
te samen één fijnen bundel
vormend, bij Tristania zijn
de meeldraden in vijf lange
afzonderlijke bundeltjes ver-
eenigd, zootvls'duidelijk op de
afbeelding hiernaast te zien
is. Hierdoor erlangen de bloe
men een zeer bijzonder voor
komen, te meer omdat de
steeltjes der meeldraden on
deraan tot staafjes vereenigd
zijn, welke sierlijk zich naar
buiten ombuigen. Die meeldra-
denbundeltjes hebben daar

door het uiterlijk van fijne schuiertjes, die zeer veel tot
het bekoorlijke aspect der bloempjes bijdragen. Elk meel
draadbundeltje staat tegenover een bloemblaadje, waar
door dit door de meeldraden voor een deel wordt bedekt.
De kleur der bloempjes is bij verschillende soorten van Tristania
geel, bij andere wit. In de liefhebberijcultuur ontmoet men
Tristania neriifolia R. Br., T. laurina R. Bv. on T. conierta
R.Br. met gele, en T. macrophyUa Cngh. met witte bloemen.
Deze laatste wordt hier bloeiend afgebeeld, en men kan zich
hiei uit een denkbeeld vormen van de bekoorlijke witte
bloempjes en de even fijne bloemknopjes, die .sterk aan die
van Myrtus communis herinneren. §1 De T. macrophyUa
kan een struik of boompje vormen van 2 tot 5 M. hoogte,
twelk met hare gioote bladeren, in wintertuin of oranjerie

een decoratief effect kan maken. De bloei heeft echter plaats
in den zomer, dus, hier, als de plant buiten staat. Jammer
is, dat de bloei met altijd eiken zomer wederkeert. SI Behalve
hier als sieiplanten, zijn 1 ristania neriijolia en T. conferta
m haar land van herkomst gezocht om haar stevig hout.
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HET HUIS OUD-WULVEN IN WELSTAND.

Fetwelk van T. conjerta als „Brush Box" bekend is. 83 De
1 nstania s worden, als de meeste andere Australische Myr-
iacaea gekweekt in potten of kuipjes, in een mengsel van
boschgrond, heideaarde en zand, en verlangen een zonnige
standplaats. Des zomers is een regelmatige begieting gewenscht,
maar des winters kan minder water gegeven worden, en is het
voldoende, als de aarde matig vochtig is. A. J. van Laren.

Het Huis Oud-Wulven.VOLGENS een dagbladbericht is de voormalige heer
lijkheid Oud-Wulven (thans Jeannetteoord), gelegen
aan den Weijeschen Dijk, tusschen Vechten en
Houten, 28 Januari j.1. onder den hamer gekomen.

Wat de toekomst zal zijn van dit bouwwerk, een der oudste
wellicht van onze provincie, is vooralsnog onbekend. Mogen
we hopen, dat het niet hetzelfde lot ten deel valle, als zooveel
andere oude gebouwen in ons land. 83 Van de vroegste ge
schiedenis van het huis Oud-Wulven is niet veel bekend.
Ongetwijfeld bestaat er verband tusschen dit en het huis
Wulven, ten Westen van Houten, dat reeds in 1200 genoemd
wordt. De naam doet vermoeden, dat Oud-Wulven van nog
ouder oorsprong is. Wat het woord Wulven betreft, de be
kende historicus Heda meende dit te kunnen afleiden van
,,Wolven". Waarschijnlijker is echter de afleiding van golven,
immers g en w werden vroeger dikwijls verwisseld en het
geslacht van Wulven en hunne afstammelingen, als de
Sterkenburgen, Horsten, Hardenbroeken, Hindersteinen,
Heemsteden en vele anderen hebben altijd golven, zij het
dan met verandering van kleuren, in hunne wapens gevoerd.
83 Vermoedelijk is Oud-Wulven vroeger een Ridderhofstad
geweest; geheel zeker is dit niet. Later vindt men haar
vermeld als de Ambachtsheerlijkheid van Oud-Wulven en
Wayen. Hoewel deze heerlijkheden oorspronkelijk niet
bijeen hebben behoord, worden toch reeds in het jaar
1545 de beide namen gezamenlijk genoemd en zijn Oud-
Wulven en Wayen onder één Ambachtsheer en Schout
vereenigd geweest. In een ,,Beschrijving van de provincie
Utrecht" (schrijver onbekend, uitgegeven te Utrecht bij
Paulus Quint, 1799) wordt vermeld, dat de Ambachtsheer
lijkheid van Oud-Wulven en Wayen ,,Noord- en Oostwaard
,,begreepen ligt in de Ambachtsheerlijkheid van Bunnik en
,,Vechten, waarvan zij door den Weijeschen dijk wordt afge-
,,scheiden. Deze dijk heeft waarschijnelijk zijnen naam van
,,het eene deel dezer Heerlijkheid, dat nu Wayen genoemd
,,wordt, doch eertijds Weijde geschreven werd. De Heer-
,,lijkheid is drie honderd en twintig morgen groot en aan
,,de Provincie van Utrecht leenroerig". 83 In bovenge
noemd jaar 1545 kreeg Oud-Wulven van den Stadhouder en
Raden van Keizer Karei V het recht, om inplaats van huur
recht, voortaan schepenrecht uit te oefenen. Een Schout,
tezamen met vijf Schepenen, welke jaarlijks door den Am-
bacht.sheer gekozen werden, oefenden er de rechtspraak uit.
83 Omstreeks het einde van de zestiende eeuw werd Oud-
Wulven eigendom van het geslacht van Wassenaar. Zoo
vinden we als bezitter genoemd een Heer Andries van Was
senaar. In het jaar 1624 is het nog in het bezit van de zoons
van genoemden Heer Andries. Nadat het achtereenvolgens
aan meerdere geslachten toebehoord had, werd in 1766
Wernerus Curtius, Heer van Nieuwaal er mede beleend en

in 1790 Mr. Jan Louis Testas. De laatste eigenaresse was
de Vereeniging .,Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam.
83 Op het oogenblik bevindt het oude gebouwtje zich in zeer ver
vallen toestand. Het staat op een dicht begroeid heuveltje
en heeft een kelderverdieping, welke geheel in den heuvel
ligt. Het aardige poortje onder het bordes met twee wapen-
dragende leeuwen, dat toegang geeft tot deze kelderver
dieping, is wel op het oude prentje hiernaast, echter niet
meer op de afbeelding hieronder te zien. Boven op
het bordes bevindt zich de eigenlijke ingang van het ge
bouw. Het is een fraaie oude poort in goed onderhouden
toestand, welke het jaartal 1635 draagt en de spreuk ,,Soli
Deo Gloria". Daarboven bevindt zich een wapen, waarop
o.a. een leeuw voorkomt. 83 Wat het imvendige van het
voormalige huis Oud-Wulven betreft, de verwaarloozing en
vervuiling ervan tart iedere beschrijving. De trap in het
torentje is geheel verdwenen, evenals de zoldering van het
vertrek. Klaarblijkelijk heeft het gebouw zoowel voor hooiberg
plaats als duiventil gediend. Van het eens zoo fraaie koepeltje,
dat het torentje gedekt moet hebben en nog in 1799 aanwezig
was, is geen spoor meer over. 83 Doch zelfs in zijn vervallen
en geschonden toestand maakt het huis een buitengewoon
vriendelijken indruk, waartoe de keurig onderhouden tuin
van het huis ,,Jeannette-oord", waarin de ruïne ligt, niet
weinig bijdraagt. Bij de omwonende boerenbevolking gaat
het gebouw door voor een voormalige ,,Kapel van den
Bisschop van Utrecht" en een nadere beschouwing van het
interieur toont den bezoeker, dat het niet geheel onwaar
schijnlijk is, dat het gebouwtje te eeniger tijd als kapel
heeft dienst gedaan. 81 Ik heb overigens niet kunnen ont
dekken, wat in deze overleveringen waar is, noch van welke
geslachten de wapens boven de poort en die op de schilden
van de beide leeuwtjes op het bordes, afkomstig zijn. Van

Foto Julien,

HET HUIS OUD WULVEN IN ZIJN TEGEN-
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ede soorten, welke soms een
de beide leeuwtjes is slechts één op de afbeelding zichtbaar door
den dichten plantengroei, waarmee de ruïne, als weleer het
slot van Doornroosje, omringd is. SI Volgens de overlevering
zou er een onderaardsche gang bestaan, die van het ge
bouwtje in Noord-Westelijke richting loopt en men wijst
den bezoeker in de kelderverdieping op de plaats, waar deze
gang uitkwam, welke nu echter dicht gemetseld is. Van
wanneer deze gang dateert, heb ik niet kunnen achterhalen,
noch waarmee deze verbonden is geweest. S! Het is in alle
geval te hopen, dat de nieuwe eigenaar het oude gebouwtje
zal laten restaureeren, zoodat het ten minste een bestemming
krijgen kan, zijn verleden waardig.

Frederik van Hunsow.

gewicht van 25 H-
voor met een

iets noordelij nt
bezocht. Het is ecm der^i ,,Koval Poinciana" is het

r

gewicuL vai. ^ ^ Pilo ! SI Palm Beach ligt
voor met een gewicht van eveneens s winters veel
iets noordelijker dan bekende \'erzamelplaatsen der

der zeeën,

FLORIDA.Het Noord-Amerikaansche Continent heeft, met uit
zondering van de aan de kusten van den Stillen Oceaan
liggende Staten, in den winter een ongunstig klimaat.
Hevige koude en sneeuwstormen bewegen diegenen,

die over het noodige geld beschikken, alsdan om naar het
heerlijke Florida, de Ame-
rikaansche Riviera, te trek
ken, welke staat binnen 48
uur met Pullman-treinen van

New-York en Chicago uit
bereikbaar is; voor Ameri-
kaansche begrippen een korte
spoorreis. Het klimaat van
Florida is in den winter zoo

zacht, dat men in December
en Januari in zomerkleeding
buiten kan zitten. SI De afbeel

ding op bladzijde 83 beneden
geeft een kijkje van een dans
partij op een binnenplaats
van één der pompeuze hotels.
Welk een luxe door het uit
gaande publiek in de Veree-
nigde Staten verlangd wordt,
blij kt het beste uit de af beelding
daarboven van de binnen

plaats van het Hotel Ponce
de Leon in St. Augustin. Dit
hotel is geheel in Spaansch-
Moorschen stijl opgetrokken,
in de voor het nabije Oosten
zoo karakteristieke lichte
kleuren. St. Augustin is de
oudste stad in de Vereenigde
Staten, in 1565 gesticht door
Pedro Menendez de Aviles.

Hier vindt men de fraaiste

overblijfselen der Spaansche
architectuur, want St. Augus
tin bezit meer Spaansche
gebouwen dan de Zuid-Ame-
rikaansche steden. Het Hotel

Ponce de Leon is genoemd naar den Spaanschen ontdekker
die in 1513 aan de kust van Florida landde. Het Hotel
Alcazar is gebouwd in een stijl, welke herinnert aan het be
roemde Spaansche Alhambra, met een mooie binnenplaats,
(zie de afb. hierboven) welks springende fonteinen en in de
begroeide muren zingende vogels herinneringen aan het ver-
verwijderde Andalusia opwekken. SI Miami is de zuidelijkste
stad in Florida en heeft thans reeds een bevolking van 47000
zielen. Een sub-tropische vegetatie •—hoofdzakelijk vertegen
woordigd door prachtige palmen —, heerlijke zonneschijn,
een frissche zeewind, doen de stad veel gelijkenis vertoonen
met Caïro, welke Egj'ptische stad trouwens noordelijker ligt
dan Miami. Volgens den meteorologischen dienst in Amerika
zouden er per jaar in Miami slechts vijf dagen zonder zonne
schijn zijn, de gemiddelde jaarlijksche temperatuur bedraagt
75°. Geen wonder dan ook, dat er paleis-hotels moesten ge
bouwd worden om de tallooze gasten te herbergen !S3 Miami
is bekend om zijn diep-zee visch, welke daar in groote hoe
veelheden wordt gevangen. Meer dan zes honderd verschil
lende vischsoorten komen daar voor, waaronder verschillende
zeer groote en gevaarlijke visschen, tot 3 Meter lengte.
Een der bekendste soorten is de barracuda, de ,,tijger
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BINNENPL.4.ATS VAX HOT

" een der mees pomen echter ook monsters
K.G. bereikt, l^r ku ̂ ^ ^

it vai
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uitgaande wereld. Het en biedt ruimte voor
grootste badplaats note Florida strekt zich een rij eilan-boogasten.SJ T--'" Zpf™ {J" West, het Anierikaansche
den uit, waarvan het J ' xeef korten afstand van het door
Gibraltar is. Key Wes b ^ ^ beheerscht bovendiende natuur rijkgezegende eiland bun

den doorgang tussc e ^^en doorgaand verkeer met
Om strategische reden ^^^pen heeft men den spoorweg over
Cuba per trein mogel^k ̂  m^de eilanden verlengd en aldus als bouwwerk onze
zee gebouwd, van welk Jmogst m
afbeelding op bi 3 /.vtension" behoort tot de

deze ,,oversea extensionper spoor o\e ter wereld. Somtijds is men in denmeest mteressante ritteen ̂
men slechtstrein /f f^gjoen van den sul>tropischen plantengroeiflauw het heldere groen %an jager-liggende eilanden

afsteken tegen het diep-blaii-
\ve azuur eam den hemel.
Rondom klotsen de golven
\-an den Oceaan; aan de ééne
zijde de Atlanti.sche Oceaan,
aan de andere zijde de Golf
van Mexico. Hier nemen de
wateren kleuren aan, even
schitterend en liefelijk als de
tinten van den regenboog.

De trein rijdt over den
oceaan op groote viaducten
van gewapend beton en over
hoog-liggende stalen bruggen,
rustende op zware pyramiden
van beton, welke uit cïe diepten
der wateren als kleine Gibral-
tars oprijzen. Op enkele plaat
sen is het water lo Meter diep,
dan weer passeert men een
koraal-eiland, badende in het
zonlicht en overschaduwd
door cocospalmen. Steeds ver
der gaat het in Zuid- Weste
lijke richting naar Key-West.
^ De bodem der zee is hier
een sprookjesland van kleu
ren ; op een windstillen dag
kan men ver in de diepte
schouwen. Er zijn prachtige,
fantastisch-gevormde koraal
aanzettingen, wit of somtijds
rose gekleurd door de opgaan
de zon. Duizende vreemde,
exotische planten groeien hier
in de diepte; de kleuren van

deze onderzeesche wereld veranderen met de beweging van het
water.Somtijds zal een eenzame pelikaan den trein enkdeoogen-
blikken volgen, om dan plotseling omlaag te schieten en onder
te dompelen naar een geen kwaad vermoedende visch. Aan
beide zijden ligt de oceaan, met zijn geheimzinnig leven onder
de oppervlakte; afgewisseld door cien weelderigen planten
groei en de wonderlijke vogelwereld der talrijke eilanden.
Na een reis van ongeveer vier uren bereikt de trein Key West,
van welke plaats wij straks nog het een en ander zullen ver
tellen. SI De Key \Vest Spoorweg is een der wonderen der
moderne techniek; de bouwkosten bedroegen meer dan
millioen gulden. Met lange treinen worden de Cubaansche
vruchten en groenten, bestemd voor de groote steden in het
Noordoosten, over het viaduct ver\'oerd. Zonder overlading
kunnen goedeien thans van Santiago naar New-York gezon
den worden, groote ferry-booten (veerponten) vervoeren
geheele treinen van Key-\Vest naar Havana en \-andaar per
^oor naar Santiago; dit is een afstand van l^ijna 4000 K.M. !
Het klimaat van Key-W est is verrukkelijk. Nooit heeft het er
gevroren, de gemiddelde jaarlijksche temperatuur bedraagt
70 . De prachtige ha\'en kan alle oorlogsvloten der wereld
bevatten; de lengte bedraagt 40 K.M. SQ Een kunstzinnig

RIDA.

EL ALCAZAR, ST. A VGl\STI.\.
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AAN DE KUST VAN FLORIDA
MET DE SPOORBRUG OVER

ZEE NAAR KEY WEST.

aangelegde geest zal hier ervaren, dat
moeder Natuur de grootste schilderes
der wereld is. Vreemde wonderlijk ge
kleurde vissollen zwemmen omj de
fantastisch gevormde klippen, prach
tige zee-vogels ziet men in groote ver
scheidenheid. Het is een ideaal oord

voor hen, die van een mooie natuur
en een heerlijk klimaat wenschen te
genieten. F. S. Bosman.

Als de vrijheid wenkt
7) door H. E. Kuylman.VREEMDE pelgrims kwamen en

gingen, beroerden even de goud-
versierde twijgen en verdwenen
naar het Zuiden om dadelijk

daarop door andere gevolgd te wor
den. S! Er was iets in de lucht, dat
als een epidemie een ieder besmette,
zoodat zelfs de kijvende musschen zich
verzamelden en gingen meedoen in de
algemeene trekwoede. Van deze was
het slechts een nadoen, een imitatie
van den grooten trek, die zich nu van
alle, waarin deze door geboorte was
vastgelegd,meester maakte. Ook Bontje
voelde de werking van dat wondereJmys-
terie in zich groeien. Onrustig liep hij 's
nachts langs de omheining van den vijver
en meer dan eens gebeurde het dat hij
•de vleugels uitsloeg en zich vrij maakte uit
■de begrensde ruimte, 's Morgens vond zijn
meester hem dan buiten de kooi, maar daar
hij op zijn eersten roep dadelijk jverscheen
en hij het kortwieken van de mooi gekleurde
vleugels jammer vond, vergaf hij het zijn
uitstapje en dacht er niet verder over na.
•Steeds wijder strekte Bontje zijn zwem
en vliegtochten uit, totdat hij op een keer,
geleid door de dringende stem in zijn bin
nenste, neerstreek aan den oever der zee,
■die hij tot nu toe altijd met een zekere vrees
■yoor die onbegrensde ruimte, had vermeden.
Nu hij daar stond voor dat groote water
en de golven hoorde zingen het lied van
vrijheid en leven, voelde hij, dat met het
groeien van de trekkoorts in hem, tegelij
kertijd de vrees voor de wijde ruimte stierf,
"en vuriger dan ooit verlangde hij mede te
trekken met de vogelwolken, die aan den
verren horizont voorbijtrokken. SQ Toch
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BINNENHOF VAN HET HOTEL
PONCE DE LEON, ST. AUGUSTIN

hielden de banden die hem bonden aan
de omgeving, waarin hij opgegroeid was,
hem nog tegen om onmiddellijk de vleu
gels uit te slaan en mee te reizen met de
aan zijn oog voorbijtrekkende schare.
Herhaaldelijk ging hij daarna echter naar
den zeeoever en wanneer de kreet van
een soortgenoot hem lokte, vloog hij op,
zwermde mede totdat zijn gestalte als
een stip nog slechts te zien was, doch
keerde altijd terug naar zijn hok, waar hij
dan meer dan ooit het brandend verlan
gen om weg te trekken in zich voelde
groeien. SI Op zekeren dag zag de eige
naar Bontje aan den oever der zee en hij
begreep oogenblikkelijk, wat den eend
hierheen voerde. Hij wist nu, dat deze
vreemdeling nooit vrijwillig in de omge
ving, waarin hij was grootgebracht, zou
blijven, maar dat de roep van vele voor
geslachten ook hem zou bereiken en hij

ten laatste daaraan gehoor gevende,
zou gaan, waar de vrijheid hem riep.
De begeerte echter om Bontje te hou
den was te sterk om deze aan zijn
plannen uitvoer te doen geven en
toen de eend des middags op de
voederplaats verscheen en in zijn
groot vertrouwen een stukje brood
uit de hand van zijn meester wilde
nemen, werd hij gegrepen en voelde
hij, hoe de slagpennen hem gebon
den werden. SI Of het vrees was voor
den mensch, die hem een handeling
liet ondergaan, die hem onaangenaam
was; of het door hem begrepen werd,
dat hem hierdoor den weg naar de
vrijheid werd afgesneden, wie zal het
zeggen, doch toen de meester hem
losliet, vluchtte Bontje met snellen
voet naar de gracht, zwom zoo snel
als hij kon naar het einde daarvan,
waar een betrekkelijk smalle strook
gras de gracht van de zee scheidde
en vóór de man begreep, wat er ge
beuren zou, was de eend het weiland
overgestoken, wierp zich in zee en zwom
steeds voort, zwom, zooals nog nooit
door hem gezwommen was, altijd door
met forsche roeislagen naar den ver
ren horizont waar in het rose licht van
de reeds lengende stralen de vogel
horden van Noord naar Zuid trokken.
Telkens en telkens weer beproefde
Bontje de vleugels uit te slaan.
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spande hij al zijn krachten in, doch dan voelde hij,
dat alle moeite te vergeefs was, daar de koorden hem
dit beletten, en zoo diep krenkte hem dan de belee-
diging, door zijn meester hem aangedaan, dat hij zich
nog meer haastte om weg te komen van de plaats, waar
hij zijn jeugd had doorgebracht. Toen het nachtelijk duister
zich over het water spreidde zwom de eend nog steeds voort,
doch niet zoo snel meer; hij begon zich vermoeid te gevoelen
en al dieper en dieper zonk het lichaam in het water en daar
door werd het zwemmen moeilijker. Eindelijk kon hij niet
verder en lag hij stil op de golven. Oververmoeid sloot hij de
oogen, liet zich in slaap schommelen en dreef willoos mede
met de immer aanrollende golfjes. Vrees voor gevaar, noch
de kreet van een pelgrim konden hem wekken en toen de
morgen daagde ontwaakte Bontje, doordat stroom en wind
hem tegen de meest vooruitgeschoven halmen van den riet
vijver dreven. SI Bontje was nu geheel uitgerust en met
verwondering staarde hij naar die nieuwe wereld, die hier
voor hem lag. Vreemde gasten zag hij overal tusschen het
riet, zooals koeten en waterhoentjes, die met schokkende
beweginkjes over het water zeilden; verderop in het rietmeer
zelf ontdekte hij grauwe wilde eenden, waarvan de mannetjes
met brocaatkleurigen kop en de parelgrijze rugvederen als
aanvoerder aan het hoofd van den stoet zwommen. Boven
het riet schoten bliksemvlugge talingen op spitse wieken
voorbij, terwijl
ijlpiepend een
regenboogkleuri-
ge ijsvogel over
het water vloog,
even onderdook

en met een groote
zilvervisch boven

kwam. En nog
verder, op de op
het oogenblik bo
ven watersteken-

de zandplaat zag
hij eenige gestal
ten, die hem sche
nen toe te roe

pen, zoo trok zijn
hart naar hen,
die, ofschoon hem
vreemd, in hem
wakker riepen
het bloed der ver
wantschap. Zoo
snel hij kon,
zwom hij naar
hen toe en her

kende in hen zijn
eigen beeld, zoo
dikwijls hem ge
toond in het

weerspiegelend watervlak. Hij hoorde hun roep, hem eigen
als zijnde zijn eigen taal, en toen was het hem of lang
vergeten beelden te voorschijn kwamen. Het leven bij de
menschen viel weg en in verre herinnering zag hij zich trekken
met zijn zusjes en broertjes, hoorde hij de stem van zijn ouders
en ondervond hij nogmaals de verschillende emoties op de
tocht naar de zee. 't Was hem of hij nooit weg was geweest
van hen, met wie hij in het hol op de heide was geboren en
plotseling viel nu van hem af het kleed der beschaving en
was hij nu weder geheel de wilde bergeend, die de vrijheid
liefheeft boven alles. SI Bontje werd uit zijn droomerijen
gewekt doordat een der eenden, een mooi gekleurd mannetje
met trotschen hals en elegante houding, naar hem toezwom en
hem met een pik in de zijde wakker riep. Bontje week op zijde,
voelde geen lust met dezen een strijcl te beginnen. Hij wist,
dat nu zijne vleugels niet vrij waren, hij geen kans zou hebben
te winnen en ging daarom liever uit den weg. Hij schaarde
zich tusschen de andere eenden, vijf vrouwtjes, en werd verder
met rust gelaten. Eenige oogenblikken later zwom hij met de
andere mede door de watergeulen tusschen het riet, at den
honger weg, en voelde zich weldra weer geheel de oude, alleen
de koorden hinderden hem. In zijn hart zong echter het lied
der vrijheid, hij hoorde het in de ruischende halmen, hij zag
het leven in de oneindige oceaan van het hemelgewelf, en
hij voelde de overweldigende blijdschap van een, die vrijge-
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r  p-rooter en krachtiger werd,maakt is. 't Was of zij 'f+i-ytscher de kop zich ophief tot
of zijn zelfbewustzijn groe ' windveeren als jachten
het diepe "auw «aar „„„hbijchbaar
met zilveren zeilen p gaan trekken, mee
vuurbrandde het ver d waarin de trekkoorts haar
te gaan rnet die ta ^ gebluscht zou zijn, voor-
brand had geslage^ , bpp-eerte het warme verre strand,
dat ZIJ het l.-f ,hXgei?^^Sde luj de lange vleugels uit^
slalf?n voelde dan de koorden en hartstochtelijk trachtte hij
er Sh virte ontdoen. Woest pikte hij met den snavel aan het
touw trok en sjorde er aan, doch alles tevergeefs, en moede
loos gaf h^ dan zijn pogingen op om zijn gevangen staat voor
Slnd?n?eWijverreemS
ha zen gerekt, zachte, waarschuwende klankjcj gefluisterd en
lichte scliuifeling van vluchtende vogels gehoord. Alsgingen vele
handen in weifelende tasting over de halmen, zoo waart een be
roering over de pluimen in de richting, waarheen de vijverbewo
ners vluchten. E^n dan wijken de rietstengels reeds op zijde, bre
ken, vallen neer, en spattend en plonzend komt met speurend
voorover gebogen kop de spaniel te voorschijn en volgt met
zijn scherpe neus de watervogels. Achter hem komen de jagers
met het geweer in aanslag, wachtend op het opvliegen der
eenden die zij tusschen het riet verwachten. Dan knalt

'  plotseling het eer
ste schot en als

spoog de zee vo
gels, zoo stijgen
onder angstige
kreten eenden,
talingen, meeu
wen, sterntjes en
andere op en
trachten op snel
len wiek te ont

komen naar het

open water. SI
Maar nu eerst

slaat de gonzende
kogel tusschen de
vogels. \'an alle
kanten worden

zij bestookt. Hier
valt een eend
loodrecht naar

beneden, onmid
dellijk door het
volle schot ge
dood, daar smakt
er een met wijden
boog in het riet
met verbrijzelden

BIJ OUD-AMELISWEÈRD AAN DEN KROMMEN RIJN vleugel, terwijl er
.  •' ■' \-erderop een in

lange daling neerglijdt, met eiken wiekslag druppelsgewijs het
leven verliezend totdat hij vol stervenswee in het water zinkt.
De hond doet zijn plicht, apporteert de gevallen eenden,
speurt de gewonden op, die zich tusschen het riet hebben
verscholen en ziet ten laatste ook Bontje, die zich ontdekt
wetend, zoo snel zijn krachten het toelaten, wegzwemt. De
hond springt te water, vervolgt hem al zwemmende, doch de
eend is sneller, zal winnen, totdat hij plotseling in zijn vaart
gestuit wordt, want achter de gebonden pennen heeft zich
een taaie stengel van een waterplant geslagen, die hem in
zijn vlucht tegenhoudt. De hond nadert, en de jagers zien van
verre de jacht aan; zij durven niet te schieten, bevreesd den
hond te raken. Woest trekt Bontje om los te komen; al zijn
krachten spant hij in en tot scheurens toe spannen zich de
spieren zijner pooten, doch onverbreekbaar, onverbiddelijk
houdt de stengel of tak hem vast en steeds meer nadert zijn
vijand. Nog enkele slagen en dan zal de Spaniel zijn prooi
hebben bereikt en vol doodsangst ziet Bontje den half geopen-
den bek met de witte tanden, hoort hij het hijgen van den
adem, ziet hij de vol jachtijver schitterende oogen. Dat alles
doet hem nogmaals de pooten uitslaan, een uiterste krachts
inspanning aanwenden om los te komen, als op eens hij voor
uitschiet, tusschen de dichtklappende kaken van den honddoor,
en zich vrij weet van de banden . . . .

( \Y ordt vervolgd).


