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[De fieheimziutmEge T"eekenÊs"

Jenny l.indi stond op de stcomboot, clie 'over
het Schotsche meer voer, dicht voorbij de bergen.
Ze was veertien jaar oud en zou een tijdje logee-
ren bij oom en tante,. ginds ean den overkant. Dat
vond ze zeer plezierig. Oom en tante woonden
op een villa niet ver van tr-enzie, eeni ilrooi cI*:lp,
en vanwaar de trein nraar de groote stad GÏas-
gow reed. Oom en, tante zouden haar diLv,'iils
daarheen mee nemen. En te Glasgow was zoovcei
te zien, vooral voor Jenny. I-laar vader \ï"a$ er-r:r

staatsambtenaar in een afgelegen streek, in de
Hooglanden. ,De dorpjes waren er klein en .de

hceven stonden veï van elkaar" Men za.g;' er
schoone bergen en liefelijke dalen, snei vliete:::lc
beel<jes met watervallen,; de natuur was eï prach-
tig. Maar zoo'n buitenkind llijkt ook wel eens
gaarne naar rijk voorziene winkels en fraaie .3e-

Louwen.
Jenny Lindl was dus blij gestemd. Er rvas vuj
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veel volk op de boot. Jenny bekeek de menschen.
Haar aandacht ging naar een vreemden kerel. Hij
was haveloos gekleed en had een grof, ongunstig
gelaat. Jenny *"utrd,* h** meer gezien te heb-
ben. O, ja, nu herinnerde ze 't zich. 't 'Was de
man, di,e eens voor haar vad.er had moeten, ver-
schijnen, o,mdat hij zich brutaal aanste]de op een
hoeve, waâr rnen henr geen geld vrilde geven. FIij
Iiep het lanc{ af, bedelendl en, n,aar v,a.rier rneende,
ook wel stelend. Vader had hem laten opsluiten
als vagebon'd, in afwachting van een nauwkeu-

riger ond,erzoek. Maar r rno]:gerÀs bleek de rare
yqsel gevlogen. De muur vlrn het gevangenis-
hokje was niet dik en, de landk:op", h*d **o .",
gat in gemaakt, groot genoelg om er door te
!:ruipen. 'Dat was zoo wat eerl_ week geleden ge-
beurd. 'Waar zou de kerel nu heen zwerven?

De boot legde aan .en jenr,.,. r4ing rnet anderen
aan den wal. iEr stond, een gionte wagen klaar
voor de ,reizigers, die naar r:en n*lr*rig station
moesten. Jenny kan'een heel einqj meeriiilen. De
landlooper stapte te, '{ret r:}p.

De wagen vertrok. D* reizig;err E;eten elicht te-
gen elkaar en J,enny vond Tlel a-een aâîtrfiônârl€
tocht. .Ze was blij toen ze aËàn een krulsstraat
uitstappen kon.

Ze was al dikwijls bij erorir *:n taîrte geweest
en- kend,e den weg. Nu nog ee n haif uurtje wan-
delen en ze zou a"an de viltra ;:ijn. Toch ,o"d ,*
het vreemd, dat oom haar r-iiri. ,.:ei4elnoet wan-
delde. Hij wist dat ze op dit uu, hiei zou zijn. Nu
het valiesje was niet zwaar en het weer heel
go.4. Veilig bereikte Jenny cle rn",oning van oom
Fred en tant,e rMaud. De meid deeci of,.,.,. Tante
zat in de kamer bij den haa.rd

- 
Drg Jenny, zei ze op hartelijlc.e n toon. Den

weg gevonden?

- - Ju, tante, heel qenlaklcelijl{" antwoorclde
het meisje, erl ze kuste de vrienelelijke rlarne.
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-_ 't Speet oom dat hij u niet kon afhalen'

Maar hi! rnoest on-l'erwacht voor een dringende

zaaliï]a.a:Cltugo*,enzalpastegendenavond
;;;;'i;".'.;. E" ik ben "if 

*ut verkouden en

l;;;-ltt. 't is geen plezitrige aankcmst' Jennv'

rnaar ltorn' ïnorgen zal 't Lerer zijn' En thuis

alles wel )

-- ]k firoeï u veel rlroeten dr:en van varjler en

moedc: en \"'an n'ij* Ëroers John en Dick'

- 
Dank tr. Ailen goeC gezondl

* O, ja, tante...

-- Rust nu eerst wàt' Dun kunt' ge straks naar

bcve,n g;-"' N.lty eai u een !'n{' cacao }:rensen'

Tanle belde e'ir o'''tteq aan cle meid om den

dranls gereecl te malcen"-Jennv "''erletrc{e van hrris'

2, ,"i- a;at tante scms rilde'

- 
Ziit gij erg ziek? vraeg' ze'

-- O, neen"l ih n"b wel eens - 
rrteer koorts'

Cer,roonlijk d'.tlrrt htt ot'u"' éérl dag ll'!a'1r {arl
ben ilc n,og al ucu'"""uoh'ig' lk hoop wel dat het

:lrorgen zal over ziin'
E;" half uur later ging ienny naar boven' otrtl

ft"Jt l"f""t"t'tttit iu poLtt*"' rlie-ande rs in het va"

lies te veel zouci""'k'"'-l!''u"'' 
'l'ottt'' ze daarrnee

l.-laar was, h"o,';;';--;ii;" ' En L'eneden klonk

een zwaré t"*'*tl"tto" de meid' scheen zich br:oos

te maken' Jenny kcek cloor h-et Ïaam' En ze ont-

stelde tcen tc'cd *"t' U" lan'lloc'per van de ho'ot

was daar, ,je nr,nn, die cl,.ror h;iai' vader vastgezet
v,,a.i qelvc,rclen. llij â-inil nu l,een, Maar aan het
iiek l-;leef l,ij staan en hij schcerr wat aan een der
palen te ioen. Daarop verdrvcen hij. Toen Jenny
werr benec{en kwam, zei tante juisi tot Nelly:

*. Ge hacit Cien aïmeil rntrn iets rrroeten ge\rel].

-- Fr'Iaar $levïouw, hij was 266 brutaal, omdat
ik niet çp zijn vïasen wilde antwoarclen. iV1et eerr
slinksche etreel'. wilde hij tr: ryeten lcornen wie e,-

hier woonde en met hoeveel personen.

- 
Och', kom, gij beeldt u altijd .,.r din:

vreemcle dirrgen iir. Praat sr iriet vereler over.,.
!'-- rnaeLkt rrle zenuwachtig.

-. Coecl, nrevrouw.
Nellr'schr:en wat beleedigd, en tante een beetje

knorrig. Jenny besloot maar niet te vertellen,
lvie die lilndlooper was. Ani{e:'ç. zau tante nog
zenrilvach'tiger worden.

- 
Ce moet niet in deze warme liamer blij-

r/en, ga deir tuin maaï eens in, zei tante tot haar.
Jennl' hegaf zich in den hof Ze kwam aan het

heL e n 1:e,keek Cen ;:aal, waarbij de vagebond
rvas bliiven staan.

- 
Hij heeft er vreemde teekens op gemaakt

me t kriit, dacht .Tenny. W'at beteekent dat?
In cl,: Hooglanden gebeurde het wel dat zwer-

vers aldt-rs ellçaar rnededeelingen deden. Dat wist
Jent-t1' vau haar vader. Gaarne had ze alles aan
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tante verteld, m:tar ïe zou haar dan nog zenuw-
achtiger rnalrerr. ?ie wilde wachten tot oom
thuis kwarn. lin 'z.e zou vandaag eens uitkijken
of er andert: iredr,:la,irs bij de villa zrn'ierven.

Jenrry hieicl d'-.,. i,,iar ontdekking geheirn, ook
voor Nelly, een nie :--t-r.r'e meitl, die ze nog niet
kenrle. Ze vtas dien dag waakza,am. En waarlijk
in clen namidd;'rE bieven e.,r kort na elkaar twee
havelooze rnanilen vr'ôr de villa staan. Ze keken
naar de teekerrs" Jenr:y bespiedde hen van achter
een boorn.

-. Dorn vân ï-rie, d.at ik die teelcens niet uitge'
veegd heb, dacht ::c. Straks za! ik het doen.

En ze wischte ,'ia:l de teekens uit.
Ze verlangde'r,aar tlen terugkeer van oom.

Maar deze lvae er niet, tc.ren "t al donker werd.
'Wat later l<want er eetri telegram, waarin hii
meldde, dat i';i,"pàs' laat zou thuis ziin. Tan'te

werd nog zeïttîlvaci-1.tiger.

- 
't Is vervelend, zei ze. Maal oorp zal opge--

houden zijn. Tile zttlle'n vroeg gaan slapen' oom
heeft een sleutcl.

Jenny dar:ht aar '-le verdachte kerels. Ze was
ongerust, docll ze' -0,'i1de tante nog niet zieker
,o"k"r, en ze zlveeg. ile vagebond had misschien
wel aan rrrakkers viillen beduiden dat hii hier
rriets gel<rege,n had nn lpt nutteloos was voor
hen er te gaan,bedelen.

T* t"gi:" uur gingen tante, Jenny en Ntlly
*8*

ter ruste. Jen'ny kon haar ongerustheid niet van
zich zetten. Ze kleedde zich nog niet uit. Ze had
het gevoei dat het haar plicht was te vralcen.'Waarvoor? Dat wist ze zelf eigenlijk niet.

Ze d,raaidre het licht uit en bleef v6ôr het raam
staan Die landlooper en zijn makkers moesten
eens in de buurt zijn en l,ier willen stelen.
Waarom had de eerste willen .,,veten, ho,eveel per-
sonen hier woonden?

Eenige tijdr ging voorbij. Jenny kon niet be-
sluiten zich te bed te leggen. Tante had gezegd.
dat oom tegen half elf kon thuis zijn. En dan
moesten die mannen €ens juist aan de villa zijn.
Ze konden oom wel l<waad doen, hem aanran-
den en wond'en of nog erger.

Jenny was een kind der'F{ooglanden. Dikwijls
lçwam ze in, 't donker van' het dorp. Ze was nu
wel ongerust, maar toch rnoedig. En ze beslooi
oom tegemoet te gaan en te lvaars,chuwen. Ze
kon 't nie,t aan tante zeggr:,1r, want die zou clan
nog meer koorts krijgen.

Jenny keek op haar horioge. I-{et was nu
lcwart over tien geworden. Oom zr:u thans op
den weg van Lenzie's station naaï hier zijn.
Jenny bezon zich niet langer. Stil ging ze naar
beneden. Ze sloeg een, <ioelç rian tante, om. Ze
zou door de keukendeur heen gaan. Aan den
muur hing de sleutel. Stil trad Jenny buiten. Ze
ging om den hoek "T |.*uis. 

Plots bleef zç



staan. Ze hcorde de stee,ntjes in de laan knersen.
Er naderde iernand. Zou het aonr zijn? Jenny
'.'erborg zich achter ern l:ooni. En ee o*tut.lde"
Ondanïls de cluisteruis onderscheidde ze drie
mannt:n. De vagebond en zijn karnarad.en. En
natuurli.il< kwamen ze stelen

O,_."vat rnl:est Jenny dnen? Ze dacht niet lang
na. Als een l<ilrd, der l-trooglarrden trcnn .* un*l
besluit*n. Jenny slooi: lerr:gs Ce Traag wes nâar
cle straEt. Ze iiep naar de naburige viila" Daar
was men ncjË cp. Jenny belde blen knecht deed
Qpen.

--_- Gaurv lçonr nlee, *r ziln die,ven lriJ ûnB!
zei Jenny.

*" 1#aar is dat)
*" Bij rnijnhecrr Ï.,ind... lk bren het nichtje.,.

Ocrn is naar Glasgo'r,r.." tante is alleen ïlret cle
meid.

En hc'e lçcrnt gi; dan hier?
Toe, wachi- ïr:i! niet langerl II:,;:al llet
v,'el verteli*r:... Dr. dicvc,n ziln al aan huis"
\Yet is clai, [i.dxyicrnc].] vï"{:r,eg du: }'rr:er des
die cit ile Lamer krvar:r.

-.* N[ij;:rhee r, :rei .{<"n.r;,, nlu;edu}drg, i}:, l-;en h*t
nichtje va'r n"rijnh:er I.inrl. Ëlr zijn e}.rie ctrinven Lrij
ûns.". en i!; kotlr,:;rir trrulp... O:"rrn is !':."o.i:r ûlns'
90w...

*- Ja, clat lveet ik.,. [in,,",!jn er nu dir:veu]

urr*X,

htr l; e,

-"t0*
-* :i ---

rj

--- (.), ik zal stralns ailes vertellen"., O, mijn-
ireer, ga nu mee...

-* Zeieer, icindr.. "

lie heer riep twee rt,on$ en deelde hun 't ge-
val mee.

*- Ik he,Lr ewervers in de buurt gezien, zei er
een"

;:\llen rvapende n zicir. 'Clok Edmond gi:rg rnee.
r-e begaven zieh niet cir:ç,r ïret trek naar de villa,
ru;iilr }<icrnillen ovnr 11* ha*g. Ze hielp-elt etr even'
e*:ns Jennir o\ier. Voorzichtig traderr ze nader.
H,n i:e ziigen ar: dr:ie r;edaanten. Ûe dirven lvaren
hlijkLaar Lezig een cier luiken van een zijvenster
open te l-'reke,n. De buurr,ra;r gaf zachr eenige
bevelen. Flots sprongen hij en zijn drie lielpers
toe. Ze g1'eile n de ke,rels vast en wierpetr ze ten
grande. Ërl viel reviivers beuJreigden hen,. De
,lieven durfden zich niet ni*er* troeren.

- 
Edmr:n,4, neem uw fiats en rijd naar Lenzie

om de pr:litie, zei rnijnheer Ferner, zooals de
[,iuurman heeite.

*- Ge zuit oom o,ntrnoeten, sprak Jenny. Ver-
tel het hem.

Ze vroeg ai*n de heereer geL"n geïucht te maken
cl;tar haar i.ante ziek en zenuwachtig was en te
veei. zçir sclirilçloen. Ze lieg:r cian zclf naar het
ïrek om c'i: ha-ar ooi:i te "çvaclltel:. []eze kwarn
recds, v6s:r H,*lmu:nuj, de l;n**ht, vertrokken was.



*' \#ie zij'e gij, kind? vroeg mijnheer LinO,
die Jenriy nict hell;.enetre"

__ Oom, schriir niet, ik ben jenny, antwoord,
Ce het nicirtje.

- Jenriy.". lvirr doet gij nu hierl hernam
mijnheer i-rrrcil verL'aasd.

-- t,i".:l-l, er ::ljn eiieven, nraar de heeren van
hier naast i:.e bhr-.:r ue' eil gevaflgen" En de knecht
haalt eie g:*.liti*. Kæin mee, ûom. Ze zijn ginder
op zij var:r ri* ,tiil;r. idaar maak geen gerucht...
tante weel llr:g uiets"..

\,'erschrikt v,:igr:l.e 'rnijnheer Lind. zijn dapper
r,ichtje. L;ii gi*etii:, t,r; ilankte zijn Lruren. En,nu
cleed Je,nn'!. Laarverhaal, eerst van de reis op de
bcoL, cian 'l i-r,":r:*ek .ian den iandlooper en zijn
geschrijr e,p cien peal van het hek. Ze vertelde
r-rok, hr;e z* do: .;v;rclll l"racl gehor:den" Oorn en de
burer, pïezrn irrrlr: *:.;r lraar moed en kordaatheid"

Een h:if uL!ï iatili vel schenen vier kloeke po-
iitieagr:i:lrerr. je,rluv rnoe$t 14/eer haar verhaal
cinen. ii)e d.r:ug;ri$ten ira'dd,en zich kr:est gehou-
den" Ze l,rrcierlr:n nu rech[ staarn. Ze konden niet
lc,cchener:. 'ri;i- ;:;L: h;.{rlen wi}len stelen. Ze wer-
<ie,n cl,evi;l sci;oi:rd r,n rneegeleid. De buren gin-
geir i:een. {ir::ri en .!r;rt:ry tladen stil in huis.
"I'ante riir: a.:.n ,j,r: ;:rlr,-ier* rijcle err Nelly die aan
ci'en achil=-rL*nt :;.ii.i;pen. Ïu-adden niets gehoord.

** iir. i:.al lrei :il{}ïâ:flri aan tatrte vertellen. Ga

hu gauw te bed, kind, zei .rrrr. ik d.rk ,, harha.
l-jl<., hoorl Gij zijt een ciapper meisje.

Den volsenclen dag was tante veel beter. En
voorzichtig verteide oom het gebeurde. Tanto
schrok toch ,nog.

__ Jenny, waarorn hebt ge ine niets v&n uw
vermoedens gezegd) \rroeg ze.

-* tmdat ge ziel< waart, tante. ik wiide u niet
zenuwachtiger maken.

En tante rmcest Cat toch waardeeren.
Toch zour Jenn3' verstan<iig,er gedaan

doerr eie breren, Le waarschuwen, v66r
val zoo ernstig werd. 'Doch alles iiep
door haar flini<heid.

't Kwarn uit, dat rle
boosdoeners waren. Ze
krijgen.

l)e ïandlonper moest bekennen dat de geheim-
zinnige teeliens inderdaad een mecledeeiing wa-
ren vclciï zijn vrienden, dat er in deze villa niet
veel. personen rvaïen. De siur,rre lcrrr.l he J, dat
toch bemerkt. Om niet veiclarht te worden,
kwarnen de handlangers over dag ni.et samen.
Op de por:rt treduidde een der teelsens d.at de
hcofdman zijn rnakkers hie,r om tien uur ver-
wachtte.

Maar iiun plan werd leeiijk gestoord.

hebben,
het ge-

goed af,

drie mannen gevaarli;ke
zouden een etrenge straf
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jenn-v verteide natuurlijL aiies in *"n iangeii
brief ccrn haar ouders' erl broers.

EINDE.

TP DEN VUURTOR,EN.

Dav1,, de wees, woonde boven in den vuur-
torerir bij den, or-rden Dan, ilen wachter op dien
toren. De meeste knapen zouden het erg verye-
lend. hebben gevonden, maar Davy had drie
v':icnclen en was zoo gelukkig als de dag lang is.
E:,n r.an tr)avy's vrie nden was de groote lamp,
Cie tegen zo,nsondergang werd aangestoken en
den ganschen nacht door brandde, om de sche-
pen den weg te wijzen naar de'haven. Dan zag
daarin, 'niets anders dan een lamp, maar voor
clen jr,ngeir was het een d,ing dat leefde: hii hield
er ri,:l veel van en zorgde,er trouw voor. Iede'le n
clag hielp hij Dan het groote lanT penhuis schoon.
rnaken, het leoperwerl< schuren en het glas reini-
ger, Cat rie vlam besche.rmde. Iedereh avond ginti
hij naar bcve,n orn te zien, hoe de larnp brandCe
en altijd viel h.ij in slaap met de gedachte: < Fiçt
Coet er niet toe of het daar buiten donlcer is er:

brildcit; niijn gced licht beveiligt de schepen, die
vcc'rb:jgaan en bràirdt tot morgen ochtend >>.
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Davy's twee'de vriend was Nep, de Newfouncl-
Iandsche hond, die van een s'chip, dat c'p de Lu;t
veïgaan was gered werd en het eilaird, luaarcûr)

de vuurtoren' stond, nooit weer had verlirlen'
Nep w-as een harige, groote hond, maar had zr-:llr

een eC,el en beminnelijk hart dat ieder die hern irr
die goedige, bruine oogen'keek' hem wel vertror:-
*.rr- rrro"ut. Hii liep Davy der, geheelen dag ach-

terna, sliep 's nachts bij hern aan het voete'nd en

had mee,r dan een,s zijn leven gered, als Dav)' ilus"

s,chen twee rotsen in het water was gegle;lelr oi:

dcor den opkomenden vloed oyervallen,.
En dan hadr hij een zeemeeuw. Dawy halil r:e

zelf met een gebroken vleugel gevonden en hati
ze trouw verzorgd, totdat zii beter wa-s; toei'i

had hij ze laten vliegen al hield hij ook zeer ve'r:L

van den << kleinen Gulliver >> zooals hij hem rrit
de grap had genoernd. De vogel vergat den ion-
g"n niet en kwanr iederen dag wat terug. Erl ais

hij kwetterde was het of hij van'àijn reizen ver"

telde.
Dan was Davy's oom: een in zichzelf g:Leerd

ouril rnan, die weinig sprak, trouw z;in '--liclir:
deed en zoowel vader als moeder voor Dav" weo'

Deze had geen enkelen vriend buitein het eilirr:i"l'

Dat eilandl b;j de Amerikaansche ki-rst wes :':ijr"i

rn'ereld, en l:ij leefde daar lcalm met zijn speelgr='-

nooten: de meeuw, den hond en de golve n. F-i'j

kwarn zelden "o 
h":"ï;teland, op drie miilen



afstand; want hij was nergens liever dan thuis.
Hij zag hoe de zee-anemon€n o,nder het water
opengingen en hoe zij bloemen uit een toover-
wereld geleken, zoo prachtig en grillig van 'rroo*.
Hij vond mooie, zeldzame 

*u"h"ltpj"r, 
soms ko,st.

bare_ diÏngen, die van eerl *r"L op de kust
I"-r*" gespoeld. 'Hij zag vaak gele krabben en
leelijke kreeften. Soms t*"^ Jen walvisch of
een haai dicht bij de kust; nu en dan kwam een
gladde, zwarte rob zich op den warmen rotsgrond
koestere'n. tHij had .er, .r"rru*eùing van aii"rlri
so_orten zeegras; hoorde de golven onophoude-
Iijk bruisen en koken en denr*i"d ov", h"t eiland
gieren en bulderen; hij luisterdle als de ze€meeu!
wen schel schreeuwden, terwijl zij over de gol-
ven scheerden en doken of *"grriog., om"de
schepen te volgen,, die van alle deelen der wereld
kwamen, en orreral heengingen.

Me! \ep, den hond, .n Gulliver, d,e zeemeeuw,
zwierf hij door zijn klein koninkrijk rond, ,rooii
moede om de wond,eLren daa.rvB,n gade te slaan,
of als de storm wnedde, zat hij borrÀ in den toren
hoog en droog, turende naar d.e woesie golven
en de jagende lucht. Vaak laq hij in lange* Win-
ternachte,n wakker orn na,ar den wind 1n d"r,
regen te luistere;n. Dan schuCde de vuurtoren wel
door het geweld van den wind, maar hij was niet
bang, want Nep lag aan zijn voeten. Dan zat
dicht bij hem en boven hun hoofd srraalde de_16_

groote lamp, die ver in zee was te zien, zoolang
tle donke,re nacht duurde, om den weg te wijzen
aan allen die de zee doorkruisten.

Dicht bij den vuurtoren hing de mistbel, die
als zij opgewondern 'was, den ganschen na'cht
door kon luiden om de zeelui te waarschuwen.
Eens op een dag vondtrDan, dat er iets aan de lcet-
tingen gebroken was, en toen hij vergeefs had
beproefd om het te her,stellen besloot hij naar de
stad te gaan o'm daêr te halen wat hij noodig
had. Hij ging in den, regel eens in de week daar-
heen en liet Davy dan thuis, over dug was er
niets te doen en de jongen was niet bang om
alleen te blijven.

- 
Er komt een erge mist opzetten; wij heb-

ben de bel van nacht ncodig en ik moet dadelijk
gaân. Ik zal n,atuurlijk v6ôr donker thuis zijn;
wees dus voorzichtig jongen, sprak Dan.

Het bootje was welCra uit 't gezicht, want het
verdween in, de mist en 't was of een muur van
nevelen zich tusschen Da,vy en ziinr oom bevond.
Daar het geen mooi weer was. bleef hij binnen
om een paar uur te zitten lezen. Toen viel hij in
slaap en dacht aan niets, totda.t Nep',s'koude neus
zijn hand aanraakte en hem rn'akker maakte. Het
was schemeravond, en in de hoop dat'Dan in 't
zicht was, liep hij n'aar de aanlegplaats. Maar er
was geen boot te zien en de rnist was dil<ker dan
zij nog geweest *? 
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* Dan was nog nooit zoolang weggebleven en
D^r.y was'ban,g dat hem iets *u" ov"rLomen.

- 
Oom komt niet, zei hij tot Nep. Ik moet'zelf de lamp aansteken.

Hij ging in den rore n. Iemand pikte tegen het
raam. Het was de zeemeeuw, di,e het nu buiten
ook te kil vond.

Davy opende het venster. Gulliver kwarn bin-
nen en kwetterde. Davy verstondr den vogel wel.
Deze zei dat het koud was in de mist.

- 
Blijf vannacht hier, sprak Dav.v l.daar

oom is er niet en ik rnoet de larnp aanstelien" An-
ders zouden de schepen wel op de rotsen stooten.

Gulliver pikte broodkruirne.ls van de tafel. De
|rond trippelde mee tot in den top van den toren.
D.ty stak de lamp aan en het heldere licht iroor<ie
rloor de nevels.

- 
Als oom het ziet en hij is zijn koers kwijt

geraakt, dan zal het licht he m den weg wijzen,
zei'Davy.

Hij keek naar buiterr. I-lij zag niets clan derr
stralenbundel van cie lamp. Ë,r woonde niemand
anders op dit eiland. Het was zelf maar ecn
groote rots. Veel vuurtorenwachters leven zoo
eenzaam. Maar Davy was niet baue.

Hij ging naar de woonkamer, stai< ook daar het
licht op en wachtte. Gullive r, cie vogel, rat bij dc
lcachel en dook den kop in de veeren. De vogel
Ïïê9 rloe, 

*,* trB :

D"n r*rrriree,n niet. i).rry ,rr*ud brood en at.
Nep kreeg ook zijn deel.

- 
Ik zal <Je bel luiden door den h.lepel te

slean, eei Davy. De schepelingen moeten toch ge-
waarschun d' lvcrderr, want de mist wordt zoo
clil"r, ti,rl lret lichr er niet meer do,or boort.

I;-a'.'-r' sevcelde zijn piicht, al was hij nog maar
e:n l;na;-,p" Hrj was bedrukt, want hij vroeg zich
ef, r,',,at cl nret zijn oom kon gebeurd, zijn.

D: jc;ngen begaf zich naar boven. De trouwe
i.cnd .;olgde hem.

Dav', rricest op de borstwering staan, want de
i:e,i ling ::atrei:l;liil; br-riten. Hij dee'd zijn dik'ke jas
Êan er; irck ee'n, berenvetrlenmuts over de ooren'

l.{ep kv,,am ook op den omgang. Wat was het
hier koud. De mist scheen in het lichaam te krui-
pen.

-- Ga naar binnen, Nep, zei Davy.
h4aar Ce hond hield hern gezelschap.
Als de ketting in orde was, kon men die klok

c,prvindetr en dan luidde ze door het uurwerk. Nu
moest Davy gedurig den klepel heen en weer
slaan tegen het bron,s. En dat den heelen nacht!

Db schepelingen daar op cle zee honden het
niet vermaeCen, l:oe hier een knaap zoo dapper
e,n toch zoo eenzâem over hun leven waaktet

f,)avy vocht tegen vermoeidheid en slaap. Maar
hij zar;r nie t wijken. Als de bel zweeg en, een
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schip naderde te veei de rotsen en stootte er o;i,konCen menschen het leven v"oli"ren I

. De-knaap wisr dat en flink hield iil stand. W.tduurde 'die rracht lang., Nep bleuf 
-.rr.r, 

moedigbij zijn jongen m,eester.

- Eindelijk week d,e nacht. En de nieuwe dagbrak aan.'De zon rees, en de mist verd,ween.
Prachtig lag daar de zee...

Davy dooftie het licht. rHij on-tbeet. Maar sla_pen lcon hij niet. De knaap was te ongerust over
zi3'n oom. Hij trad buiten en liep he,t e]land ,;"à,
orn een;g teetrcen van Dan te vinden.

Hij kon de baai met haar blauwe wateren ov€r_
zien; hij zag in d,e verte-cje staC en bespeurde dat
e€n pa,ar visschersbooten zee kozen, Muu, ,""_
B-ens was de boot ,,ran het eiland, te zien met den
olrcle;1, gri;'zen Dan er in; Davy werd steeds droe_
l,iger gestemd, hoe latelhet op den dag werd en
er n,og niemand kwam..

Er is hie r geen andere boot, en dus kan ik
Dan niet gaan zoeken, zei Davy bedroefd-

.--- ik zou graas naar de stad nillen zw€mmen
aris ik kon ; rnaar het is onrrogelijk: wind, en
stro-om zijn tegen. Ik heb den gehee,len da! ge-
blaft, in de hoop dat iemand Lil uo,, holrJ.r,
maar nien:and heeft mii gehocrd en ik ben wan,
hopig.

"t'Was of Nep dit in zijn -oomber geblaf ant-
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*rooti". Zoo toch verstond b.rry den goedeii
hodd.

Ën nu kwetterile de meeuw, En Davy begreep
oolt den vogel. l

- 
Ik kan wat voor u doen, en dat wil ik van

ganscher harte. Ik zal naar stad vliegen als ik hem
in de baai niet zie,en trachten te vernemen wat er
yarr Dan is geworden. Dan korn ik t,erug om u te
vertellen, en wij zullen zien wat ons dan verder
te doen staat. Kom, Du..y, verlies den'moed niet,
ilc zal u tijding bre,n,genç als ik wat hooren }çan.

Zoo zei Culliver; hij liet Nep en zijn meester
achter: zij konden, samen zoelç.en en wachten.

Ér woei een flinke bries en de gebroken vlerk
was juist niet aù te best in, orde, anders zou Gul-
liver wel in staat zijn geweest om voor een boot
uit den weg te gaan, die snel kwam aangezeild.
Een plotselinge windstoot deed de meeuw rnet
zull$ een vaart tegen het zeil. aanviiegen, dat ze
buiten adem in de boot neerviel. Een klein rneisje
ving ze, 'eer Gu'lliver wist wal er met hem ge-
beurd was.

- 
O), wat een aa,rdige vogel! Kijk, wat een

lief zwart kopje! Wat is zijn borst wit; hij heeft
vletken als van een duif ; roode pootjes en een
,ooden snavel, kleine, heldere oogjes! Ik hadi zoo
graâg een m,eeuw; ik houd deze, want ik geloof
niet dat hij zwa^ar gewond is, zei het lçind.

De arme Gulliver verzette zich, pikte naar
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haar h.ttd "n ""h."..r*de, 
do.h de kleine' Dgta

hield hem goed vast en zette hem in een mandje,
to,t zij den wal bereikt hadden' Toen plaatste zij
hem in een hok __ een groot houten ding, dat

wel wat op een kooi geleelç 
- 

sn' zette hem op
een grasperk.'Culliver kon een k'lei,n streepje van
de zee zi,en en naar den vuurtoren kijken, terwijl
hij alleen zat in zijn afschulvelijke gevangenis"

Als Dora de waarheid geweten had, zou zij hem

wel hebben, laten gaan ern haar best hebben ge'

daan om hem te helpen. Maar zij kon irem niet

verstaan. zooals Davy, wânt zeer weinig men-

schen kennen de kunst om nr-et vogels, dieren,

vlinders en bloemen'te spreken. Zij hoorde in zijn
droevig g€snerp niets dan geschreeuw, en als de

vogel t*1jg"ttd neerzat met gebogen kop en,han-
g"id. lrlok"n, dan dacht zij ctrat hij sliep" Maar
hij treurde om Davy 'en was nieuwsgierig wat
zijn lslein vriendjè zQu doen.

Drie lange dagen en evenzooveel nog langere

nachten *u" Grrllirr". een gevangene; hij had

veel verdriet. Het huis was vol geiukkige men-

schen, tnaar n,iemand, had medelijden rnet hem'

Dames en, heeren spraken, geleerde woorden ie'
gen hem, Jongen's plaagden lrem; kleine meisjes

iorrd.r, hem mooi en vroegen oI zii zijn vleugels

mochten hebben als hij dood was voor hunne

hoeden. Katten slopen om zijn kooi' Honden
blaften tegen hem. Kippen ^kakeiden over hem,
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en een schel zingende kanarievogel bespotte hem
uit het rnooie kooitje waarin hi1' zat, in de hoogte,
buiten alle gevaar. 's Avonds was er muziek; en
Ce arme vogel kroop ineen van diroefheidt als hij
de, heerlijke klanken vernam. Door de stilte van
qlen nacht hoorde hij de golven, brelcen op het
strand. De wind kwam fluitende uit zeei de
lnaan bescheen hem met haar vriendelijk licht.
Maar drie dagen lans sprak niemand een vrien-
delijk. woc'rci' tegen, hem 'en hij kwijnde weg:;
want zijn hart was gewond.

Den vierden avond zag Gulliver, toen alles stil
was, 66.ç kleine zwatte schaduw zi'ch over het
srasveld bewegên en hoorde een zachte stem, die
tot hem sprak:

-- Arrne vogel, se gaat dood als ge hier ge-
vang€n blijft; ilc. zal dus zorgen dat ge vrij lcomt.
lVïij5r lcleine rneesteres zal wel erg boos zijn, maar
Moppet eal er niet om geven. Pas op, lief vogel-
tje. ,niet te wild; laat ik eetst het deurtje open-
iloen; dan kunt gij wegvliegen.

i\4oppe,t was een negermeisje, een slavinnetje
eigr,nlijX<. \T1ant toen moesten in Amerika de
zwai'ten hard voor de blanken' werl<en. En ze
r,verden c,olc als vee geJ<ocht en verkocht.

[--let negermeisj,e opende de lcooi, En de vogel
lrwetterCe".Het vras alsof hij vroeg:

-=; Moppet, waarom zijt gij zô6 vriendelijle
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voor mij ? Zult gij nu geen straf krijgen, omdat
ge me de vrijheid terug geeft?

Gulliver zag het zwarte gezichtje met d,e droe-
vige ongen, waârin tranen stonden.

En Moppe't scheen hem te verstaan, $/ant ze
zei:

- 
Ik heb medelijdenrmet u, omdat ge gevanr

gen zit. Ilç weet wat het is, niet vrij te zijn. Ik
vr'as nog 266 klein, toen ze mij van mijn moeder
weg haald,en. En ik weet nu niet waar mijn moe-
Jer is. Mijn vader heb ik nooit gekend. Die werd
i ls vee verkocht. Daarom heb ili medelijden
met gevangenen. Ik ,had al eer bij u willen ko-
rnen, maar ik durfde, niet. De andere kinderen
vrlaïen altijd bij dit hok en die kunnen mii niet
verdragen, omdat ik zwart ben. Ze houden hier
niet van negers.

Gulliver kwetterde weer. 't Was of hij het
negerrneisje d'ankte. Zoo toch verstond Mopp'sr
hem.

- 
II( zal nooit vergeten wat ge van avond

voor rnii gedâan hebt. Hoe zal ik u rmijn'danlc-
baarheid bewijzen, eer ilc heenga? scheen de
meeuw te vragen.

Een oogenblik kon Moppet niets doen dan de
-'ogel streelen en schreien.

.- O, li,eve vogel, hernam ze, ga nu heen, en
kom rnij van tiid tot tijd eens bezoeken als ge

kunt. Het is hier zulk een, vervelend leven. Ilc ge'
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loof niet. dat ik het lang zal kunnen uithouden.
Ilc wou dat ik een vogel was, dan vloog ik weg;
of een oester, veilig in het slijk; dat ik vrij was
om te doen, wat ik wilde.

- 
Ik wou dat ge rnee kondt gaan om bij

D.W op zijn eiland te wonen,; hij is z6ô vrien'
delijk, 266 braal. Kunrt gij niet wegkomen, Mop^
petl fluisterde Gulliver, die dit arm, vriendelijk
kind zoo gaarne had willen helpen.

Hij vertelde haar zijn heele geschiedenis, en
zij spraken af dat hij terstond naar het eiland zou
vliegen, om td zien of Dan was thuis gekomen;
indien niet, dan zout hij,' lsttt keeren en zou
Moppet iemand trachten op te spoten om hem te
helpen zoeken. Als hij gevorrden was, zouden
D"r.y en pan Moppet komen halen als zij kon-
d,en, om haar op hst eilan'd gelukkig te maken.
Vol hoop en rmet blijdschap in 't hart, nam Gul-
liver afscheid van iMoppet en spreidde zijn vler-
ken, uit; maar de vogel was te zwak orn te
vliegen! 'Want drie dagen lang had hij schier
geen eten en drinken gehad. Hij had het zilte wâ-
ter gemist om zich daarin'te baden en had'in zijn
kooi zitten treuren tot al zijn krachrten waren
verteerd.

- 
'Wat moet ik nu beginnen? Wat rnoet ik

nu beginnerr? kreet hij, terwijl hij met zijn
zwakke vleugels klapwiekte en wanhopig heen
en wêer trippelde. 
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* Stil ûraar, vogeltje, ik zal voor u zûrgsn
tot ge in sraar zijt om re vliegen. Ik weet d?âr
ginds een lief, rustig plekje, waar nooit iemand
komt. D6âr Lunt ge blijven rot ge berer "ij;, i[zal u eten brengen. rGe'kunt badLn en, uitrusten
eÉ.uw vlerke,n beprroevèn, geloof mij.
. .Terwijl Moppe'i dit zei iam zij bulliver in
haat armen en liep met hen: in den scherner-
avond weg. Ze ging ov,er den heuvel naar het
eenzaailn plekje, waar niemarrd krvam dan de
wind, de golven en detmeeuwen en ft4oppet ae,ive,
warlneer ruwe wo.orden en klappen haar pijn had-
den gedaan. Hier I*f d$ den vogel, en met een
vriendelijk: <'Weffie irlsten )), naïn zij afscheid
van'"hem. Ze gimg masrhaar becl op het zolderka-
mertje'en voelde ziÇfr':seg rijk ais een koningin,
ja, veel gelukkiger,,want zij had een goede daad
verricht €Dr €€n vriend gevonden.

Den 
-volgenderr 

niçrgen w,rrs er een hevige
storm. De regen viel kletterend neder en de go"i-
ven beukten de kust.,Als hij goed gezonci *u,
geweest, had Gulliver zich weinig aan het we-
der gestoord. Maar daar hij zierL en droevig ge-
stemdl wae, bracht hif æn akeligen dag door op
de punt van een rot,s gezeteh, rÂrâât hij niets deeâ
dan denken aan Davy en Moppet" 't 'Was 

zoo
rriw en ontstuimig zelfs op zijn schuilpiaatsyc,
da,t hij aan zwemmen n,och vliegen tr<on denken,
te meer omdat hij zoo ewak was. Hij kon geem
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eten vinden, 'behaive het weinige dat hij tus''
sclren de rotsspleten kon oppikken. Tegel den

avond stalç d,e wind rnet verclubbelde kracht op'
De rneeuw wanhoopte er aan of zii Moppet wel
zien zou; want het was haast ondoen'lijk dat zij
cloor de zware rege-nhuien kwarn om hem eten te

Ur"rnn*rr. Du .,tgJl stak dus den kop tus'schen de

rl"rr[*l* en traÀttei te slapen, maar hij w3s 299

nat en zwak, zôô hongerig en angstig, dat hij
den slaap 'niet lcon vatten'

Teiwrll Cullir-er zoa in zich zelven sprak'

hoofde hij in het donher een -clelm roepen':
* Ziit gij daar, lieveling)
't Was M"pp.t, die rnet e1n mandje vol aller-

lei rJingen, de rots oPklauterde'
** Âo** vogel, hebt gi! geen honger? Hier

heb itri eten; begin maar' Er is wat visch en ee{l

en a.nder, rs-a,ar ge vee'l van hot:dt' Hoe gaat het

nu, lief cJ.i'er? vroeg ze"
*- Ss1sr, Moppet; rnaar het stormrt zoo, dat

ilç niet hij Davy komen kan; en ik verlang zoo

naar hem, antwoordde'Gulliver, terwijl hij aan

zijn avondmaal pikte.
Hij hield *"'r,rkl*pu o,pi want hij hoorde een

roep: << Help! HelP! >>

-- Hé, wat is datl vroeg Moppet, luisterend'
Davyl D:rvY! rieP de etem.
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:- 't Is Dan! Hoezee! Wij hebben hem gb
vonden !

Culliver trippelde zo,o haastig de rots af, diar
hij in 't water ,terecht kwam. Maar dat deende
hem niet; hij scheerde over 't water terug als een
kleine stoombootn wier machine met volle kracht
werkt. Dââr, benederr aan de kust tusschen twee
steenen lag Dan, zoo gekwetst en pijnlijlc, dat hij
bijna niet kon spreken.

Zoodra Guliiver haar riep, klau,terde Moppet
n,aar heneden en gaf den armen ,man haar over-
gleschote,n broklcen te eten, bracht hem wat re-
genwater in een schelp en ve,rbond' zijn gewond
hoofd met haar vnorschoot. Daarop vertelde Dan
c{raT een schip door de rnist tegen zijn bootje waa
aangezeildr; dat hij gekwetst was geworden en
op die eenzanre plek op strand was geworpen.
F{ij had daa,r gelegen, niet anders denkende dan
dat zijn laatste uur was geslagen, daar niemand
hem hoorde schreeuwen en hij niet kon opstaan.
N4aar de storrn had hem weer tot het bewustzijn
g"râ.p"r, en het geluid van Moppet's stem ver-
zekerde hem, clat'er hulp nabij was.

'TVat waren zij allen blij! [4oppet darnste van
pret, Gulliver gilde en hlapte met db vleugels;
Dan glimlachte, in weerwil van zijn pijn bil de
gedachte, dat hij Davy weer zou zien.
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--- Wat zal Davy besonnen ;zijn? kreunde Dan.
Wat zal l-rij zich all'een hebben gevoeld! Misschien
heeft hij well aarn land willen komen. Brandt het
Iicht?

Hij richtte zich ap .en keelç in zee. Ja daar was
Iicht, de cnbeweeglijke ster schitterde in d,e dich
te rJuis'ternis, trot,seerde den storm en, scheen te
willen zeggen: <<Alles in orcle!>>

- 
Den hemel zij Crankl Nu cle lamp branclt,

Ieef,t Davy. Ma.ar hoe zal i!." bij hem ko,rnen?"zei
Dan.

- 
Verontrust u nie,t, m,j,nheer". Ik zal er

voor zol'gen. Blijf maar liggcn tot ik terug i,rom.
Er zijn menschen genoeg in huis orn u te helpen
als ilc. hun vertel wie en rnraâr gij zijt, sprak M"p-
pet.

Zij liep weg en kwarn .sooedig rnet de nood.ige
hr.rlp terug. Ean werd in huis gebracht en liefde-
rijk verpleegd. fi4oppet krcreg gee'n knorïen om-
dat zij zoo l,aat was rr.i't gelveesl-" En in de drukte
dacht niernand aan de trTler)Lr\$. ,[Jen volgenden
ïnorgen vond rnen de liooi orrvergewaaid en nie-
mand verrnoed'cle ie,ts anders dan dat rJe vogel
was wegge,vlogen. Dora had al ge,noeg van het
clier; hij was derhalve sauw vergeten en alleen
IVloppet bleef aan hem denlcen"

's Morgens was het weer bedaard. Gullivev
vloog welgemced naar den toren waar Davy nog
wachtte en uitkeek met bleek gelaa! en droevig
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hart. lVant die dSie dagen waren dagen vain simart
gr:weest en als hij Nep en de lamp niet gehad
had, zou hij den moed geheel hebben verloren.

Gulliver vloog regelrecht op zijn, schouder.
Daar gezeten krvetterde hii biij. Davy begreep
hem. Hij lachte en schreide tegelijk. l{ep stond
er bij en kwispelde met zijn staar't uit louter
vreugde, terwijl zijfl oogen verrierle,n h,:e blijde
hij was. Het drietal had samcn een erg prettig
uur en weldra kwam er een b<.'ot om Da'ry te ha'
Ïen, terwij,l een andere wachter voor den vrturto-
ren kwam zorgen, tot dat Dan geheel l:eter zou
zijn.

Niemand kwam ooit h.e,t fiine va,n cle geschie.
denis te weten, 'behalve I\{oppet, Davy en

Guliiver. Niemaïd kon denken dat .de rneeuw,
een der lievelingen van den jongen, iets had te
niaken met het vi'nden van den man.

Zoolang Dan ziek was paste Mcppet hern ep,
alsof zij zijn lieve dochter v,rs1i, êD toen hij weer
beter was, nam hij l'raar ,tot zijn eiqe n Jrind aan.
Hij lette niet eens op haar zwdrte huid" Hij zag
alleen hoe vriendelijk het rneisie was, welk een
goed hart zij bezat, welk een. edele, bla"nlre ziel er
in haar lichaam school. iHij was even blij dat hii
haar zijn woning kon openstellen als wanneer
zij zoo mooi was gewe€st als Dora. Dora's vader
vond het goed, dat Moppet rnee gins.

't Was een gelukkige dag toerr, Dan en" Davy,
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Moppet, Gulliver en Nep naar het eiland onder
zeii gingen; daar zouden zij weer won€n, met
een liloeken jongen, Ben' ge}'ee,ten, om hen te
helpen.

De zon ging onder; zij doorkliefden de golfjes
die dccr de purpere lucht rood waren geftleurd.
Ë,en hee:.lijk koeltje blies in het zeil en in Gulli-
van cien mast een vroolijk gekweel deed hooren.
van den rnast een vroolijk geweel deed hooren.
Dan zat aan het roer en'Davy lag aan zijn voe-
tt:n, rnet 'F,lep naast zich.

Maar het meeste geluk straalde af van Mop
pet's gezichtje. Zij lag geknield' op den boeg en
turirde naar het eiland, waar voortaan haar te-
huis wezen zau. Zij voe'lde zich geen slavin meer.
De oude Dan had zoo schoon voor haar gespro-
içen om haar rnee te mo,gen rrlernen. Ze zou een
nie uw leven beginnen.

Toen de zon onder was zagen zij eensklaps
iret hel,rl-ere licht van den tore.n, als riep het hun
het weikorn toe. Dan reefd,e het zeil, en met den
stroo,rn meegaande bereikten zij de aanlegplaats,
waar de golfjes braken op het s,trand. Zij waren
te huis: veilig en behouden.

En Davy voelde zich nog gelukkiger. Vier
nachten had hij cle Ïamp ,brandend gehouden en
over het lot der zeelieden gewaakt. Och, nie-
mand dacht er aan, om dat in een dagblad te ver-
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tellen" Ën niemand, rekende op een,belooning.
Maar Davy waç blij, omdat Dan gezegd had:

<< Gij zijt een flink kereltje! >>

Moppet was nu de kleine huishoudster. Ge-
lukkig woo,nde 't gezelschap op den eenzamen
toren.

(Naar L. ALCOTT).


