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A.

Hané,

Kindetron yan den Uuurlorsnwachlsr,
t.

Rob Veriangde naar 't eind van de school. Het
was zijn verjaardag en moeder zou straks pannekoeken bakken! 'Dat vond ile jongen heerlijk.
Dan was het zoo gezellig in ,le keuken en.." wie
houdt ,er niet van pannekoeken met siroopl
Jamrner, dat 'rader er niet b,ij was ! Vader was
vuurtorenwachter, want Rob woonde op een
,lorpje aan de ,Ëngelsche kust, rvaar het doàr rotsen en klippen.zeer gevaarlijk was voor de schepen. s Nachts werden de schepen gewaarschuwd
een heel eind van die rotsen te blijven door het
helder licht van den vuurtoren. ,Deze vuurtoren
stond op een klein eilandje, waar niemand woonde. Men moest er van de kust met een bootje
heen varen.
Robs vader, Max Fulton, bleef er veertien dagen aan een stuk. Dan werd hij veertien dagen
vervangen door een anderen wachter en zorgde
hij .voor lcleinere lichten aan de kust zelf.

*;l

RoÏ: vond het natur-rrlijk 't plezierignt, als vii'
der thrris was;.
Flaci vader de wacht op den tol'en, dan bracht
de jongen hem wel eens een bezoelc. F{ij kon
roeien als een volleerde schipper.
Spijrig; dat vader nrr juist r{ienst had c,p den
iorcn. Illaar in dit kustdorp rveren veel vaders en
jonge mennen welien en sorntnigen zelfs maanelen rt'eg. Ze v,:eren op k<;opvaardijschepen vân
,:ie naburige stad of waren visschers.
Eindclijk sloe5,, de oude klok van de klas vier
tiur. En even later was de -qtraat vnl lawaai van
de liinderen.
Rob had nu geen tijd om bij zijn liamaraden te
biij..'er:" {)ngeCuldiq bleef hij e'ren sLaan toen Katrien, cle L:uurvrouw, hem aanriep.
I{.ob, urv moeder ire.:ft meel gehaakl in 't
-winkeitje, zei ze. Ze zal zeJ<er koeken balcken?
--- (), r'an meel kunt ge ook pap lcoken, antivo,rrCde de knaap.
.* Dat weet ik wel.". Maar uw moeder heeft
ool< gist gekccht... 't ls zeker feest thuis) Zijt
gc jarig r';rlicla,ru ?
I-{oor eens, moeder war;ht me en ik kan
- langer l-tlijven staano hernam Rob.
niei
---- Wat ziit ge een onbeschofte jongen!
Rob liiisterde niet meer en liep naar zjin woning"
-_ Altijd evËn nieur,r'sgierig, die Katrien,

-2*

hij. Ze moer triles weten wai er in ,t
1'lomRelde
oorp
voorvalt.
:* D"S moeder, groette c{e knaap"
Iln
dadelijir keek hij ;r;;' *ï,,
,.o,,r.,,, pot,
waarover een doek gebonden
**r.
Het Â;;
.roor de lcoeken stond
l-,ij de kachel t* .i;r.nl"*"
-*- Dadeliji< begin il*, zei
Irulton.
"r"rrr.,
-* Katrien had gaarne wii!_n
w"t*n, waaronl
ge.meel en r;ist gclcocht hebt,
moecJer.. u"rr.ii._
Roir,

,i

.Ze loerde
- was. Ze i door venster. toen ik in derr
rviniiel
-*- Maa,r i.;!ti,
*"."oor
* Och, we hebben ij,;j',*,îJ;'11.,
allemaal g".ùr.U"n".,
-- 't Caat haar toch njets .ui,"**, wij cloen
-_ Neen... Katrien l. t. ,ri*u,wsgierip..
illaaj.
lt -""1,,"
I

ze is hulpvaarcjig ook,
t andere...

Ik ,,.,.t

.*goerr a!,i

Plezieris zoo'n ,..erjaarcl;rg, zei
Rcb.
ir-lorgen
is het geen s,;hooi. Dil ,noeut*, En
rnoei
naar een versadering in de staci.
Daar komen al
de meesterE van d* !tr**i, ,"r"_".ïraarvoor
zou
dat zijn )
-- O, zeker om_ over schooizaken
I)e visschers en schip;;.;-;;il.",iï"i. te spreken.
,rr" die
i:ijeerrkorrrsien.

*_

fuIag ik morgen een.s rraar
rnoeder) Dan lcan iir een ,.i"Lf va4er roeien,
parr.r*ko"L.r,

rneenemen.

*3

helt
rDat is een goed plannetje' Rob' Als
kalm weer is, natuurliik
Er is bijna geen wind" '
't
* 'l\i"; 'i i* Iiot'*mber' en dan kan weer

*

't l)uurde niet lang of de lekkere geur hing

al

in de keuken. Moeder kon bakken, hoor! Rob,
keek toe, hoe handig ze elke koek uit de pan
deed omho,rg vliegen or:,r die te keeren. Hij had
e,r schik in. 't Was of nroeder met een bal speelde.

De stapel koelçen werd steeds groot,er.
--- Zet u maar aan tafel'l zei vrouw Fulton.
Om echt te smullen moet ge pannekoeken warm
c.ten.

'TVat

snel veranderen' We zullen
zien.
"'îrorroo'Fulton

motgenochtend

kon nu spoedig beginnen *::
gerezen en zag er
b^kk"rr. I-let deeg was flink

luchtiguit.

_ 4_

latei kwamen twee zusjes binnen, Dora
en Annie. Hun school duurde een uur langer.
.Jaar 'cle meisjes van vier tot vijf breiles hadden.
- Pannekoehen I riepen ze als uit één mond.
En hun gezicht straalde.
__ Schuif maar bij ! noodigde moeder.
Wat werd er gesrnuld!
Tik. til<, ging het op de deur, die tegelijk gec,pend werd. En buurvrouw Katrien stak haar
hoofd binnen.
Vrouw Fulton, ik kwam eens vragen om
- emmertje kolen. lk ben zonder en de kar
cen
komt pas morgen rond... Maar het ruikt hier zoo
iekker... Had ik geweten dat ge koeken baktet,
ik zou weggebleven zijn...
Rob keek nijdig.'Hij vond, clat Katrien valsch
tleed. Ze kwam natuurlijk op de koeken a[.
Maar moeder zei op vriendelijken toon:
\166v de lçoeken behoeft ge niet weg te

-
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* Zuike

Rob wc'rdt
b'lijven, Katrien. Zit neer en eet mee'
vandaag
*-]- twaalf jaar'
*.":'

l=r*alf jaarl Wat vliegt die tijd! l]t geluk

Wel
,ro* ,oo: goed"dat l'i| g"UgtÀ .w"td' 't
Zou wel
zitten'
sewenscht! Maar il'gl'i"t
koeken k1va*:'-.^
i",
'-ii;tiiif."" of ik voor de
had Katrien wel willen toeschreeulven!
verzonn€Ft
.l*i t" heel die steenkolenboodschap
moeder
had om koeken t* kt"'t"n tt"t' doch

I

ai, brutaal vinden' En de knaap lweeg' bef6g, to., *"" ptnnekoek smaakt altild'
vrouw'Fulton'
weerde
;p31
is wel waar',
-..
*" Zit bij, Katrien!
*-. Nt, ais ik u niet ontrief ' ' '
* Kijk, de staPel is hoog" '
*- CJ;j" du,'i T*talf ja'rl Rob wordt
hii ziet er zoo"gezond uit'
h".1";;;r...
-î
""
AJ zij dank, hij is nooit ziek'
" E;lL" Ëoor, dat Éii zoo sc'ed leert"' En hi;
is een nette iongen, vleide Katrien'
"* Er, too straks noemde ze me een onbeschofte jongen! dacht Rob'
werkl
Buurvl'o1lw, ge haalt eer van.,uw
lekhere
li.b 3"s 1"""-,îlX:
Ja, ik
zrin
g"f"'""'
5-o
.l r
""tl,j'lll
't
PaatllrÇAi/vr:v}'
,ze
niet
*t'
t*
,noet er nog een tweede- nemeir';'*
i;;. Ki*cleren, ge smult ook'dehé?.
* J^, antwoordde Dora' oudste'

*"

Ë;î.i#ù;
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heerlijke pannekoekeni Als ik met
Keistririe wafele bah, moogt ge ooh komen eten.
We zijn immers beste buren... Vrouw Fulton,
ik kan veel beter met u overeen komen dan met
Betty, ginder aan den anderen lcant. Als ik niet
Je wijste was, hadden we elken dag hooggaande ruzie, Zij zoekt twist. Gisteren zei iË"h.",
vriendeliji<, dat haar kat achtei mijn kuiirens had
gezeten... O, wat viel ze toen uit! Ih ben rnaar
gauw in huis gegaan. Zaa'n brutale mond...
Maar Betty komt ook uit een slecht gezin.
-* ûch, Katrien, we hebben allen onze gebreken ! AIs ge nog zin hebt, neem nog een
koeh...
smelten op de tong, zoo fijn zijn 2e...
- Zewaarlijh
ik kan
niet laten nog €en derde op te
çreuzelen. Met Kerstmis komen de kinderen wafels eten, hoor! Ik ben niet als Jennie Laurens,
die van gierigheid een penny zov door bijten.
i-laar tr<inderen loopen voor schandaal. Ik moest
tran middag die arme schapen nog bekijken... De
leenen staken door hun schoenen.
I Jennie l.aurens heeft het erg lcwaad, sprair
moeder. Haar rnan is al zes wehen ziek en verr{ient niets. En als er geen geld is, valt het rnoeilijlc alles in orde. te houden. Ge rnoet medetrijden
hebben met Jenny.
-: Ja, die man suhkelt... Ik weet het goed genoeg, want toen hij zoo erg wês, heb ik twee
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rurchten bij iiem gew.a;rkt... Incli i.s
Jenny veel
lr': irla9,.. ll; lç;rn rricl qenoeE uw pannelcoeken

prijzen...
En Katrien smulde nog een vierde op.
Dan stoncl ze recht.
'k Hel: heeriijk
rJi( gegelen,
gegeten, ze.t
z"ei ze.
ze. ivlaar
Maar wâar.
[ijk, vrou-w Fuiton, had ik ser,veten, dat ee pannr:lc^oeken balstet. itr; àou niet gekom." ,ijr" i(ircleren, rnet Ke simis tracteer ik... jammer, dat
uw vader er nu niet is I Ë.en ale elig baantje, om
Leiiiens 'yeeltjen .ius*n weq vitn huis te zijn op
dien eenzamen torern!
-** Nog trvee jaar en dan krijgt MaN een
vaste betreliking aan wal.
._. Dat zai l:eter zijn. lk h.:b net zoo lang gei
lverkt, tot il, mijn rnan op de werf kreeg, zoodat
lrii elken avonri thrris is... O, hij zal haast komen
en ili rnag mijn tijd niei verpraten. Wel bedankt
!"oor uw tractatie. En inel Kerstmis, ge weet het,
bei, kinderen...
Katrien scheen opeens haastig om te .yertreklien. Ze haC de deurknop al in de hand, toen
vrouw Fuiton zei;
En uw koleal
-- O,
--- die zon ik nu nog vergeten door de
schuid van clie lelekere i<oeken..Rob ging in het hok een emmer vullen.
-* Morgen breng ik et--n emmer terug, be-

*{i-

I
I

icofde Katrien. \X,'el laeclanjcti
l.n als ik rr helpen_kan, gaarne hoorl CcrJ;;
*ior.jr
Katrien vertrok.
Z.co brutaal,
_zei l{otr. percies aI ze niet
- dat_ure panneÏçoeken
wist,
b.[;;;.. Ze ]<wam
om eens ]ekker te eten"..
"r"r"cie moeder roe, rlat begreep
""lo*fi..j.u,
Ik had ze haar ernmertje içoien gegeven,
- geen pannekoel<en,
\r D- ' v--'
r-naar
herlall Rob"
*ia *r, verdraeg- Jongen, nretge-vrienrleiijlt
;aanrheid.I;r.engt
't altiij'".Ta.,
;f.

dan met
harschheicl, -rrrrrr..rrrA"
*o*.j*.r, C. f,,.ni rÀl'u.hoord, dr.rt rL Karrien ,*s.".;;;*;L,
**u, il< het
noodig achr" Karai.t*rloorrï;;;
niet
zijn, wel
t,legevelrd" En r.li.r Jçurlnen
*.'oO-u*
verjaarclag
een goede daad doen- AI
was liatrien wat bruraal. Ze heefr me roch h"ri;;r;;.oun di" arme
l.:inderen van l-aurens.
n,rr.
;;;'Àr,rri..
brengt
" ''
gij_hun een schotelt3. t o.t
r; .
Dat wilden de r
En

t",;;; ;;.iiiiirl::';:Ë,î: j?:*i-" r"
,;;'""Lpr.efde

i''lijclschap in de woning
d.;
i,rilie,-naar de vader
frg.

--"

s

=i.i
Robs verjaarriag werd
gîsl,rten cioor
.roelletjes op 't gcrnz""bordl
È"-"-r"*rl.r

fa-

eenige
trat;teer-

rle lrog on chocolademelk.
keei< op zijn slaaf-lcamertje
nog
, ,R"h
hi.t
raarn. [)e sterren_jïO-:I.".'-,;'i;,,eens door

;;;;

"*oel gc.ed rn'eer

zi.in oïlf iiââï vader op den vuurtû-

len te varen.
Iin ,iocr hr:t venster kon ,le knaap het licht

zien, dat over' de zee straalde, om aan de schepen
ci,en we,g te *'ijzen.
En hij was fier op zijn vader, die ginder ais
een troulçe 'wachter n:eelverkte orn cle zwalItencle z:eelui te be'.'eiligen-

II
R,:b was v.roeg ûp, ïYIâar lclch na rnoecle'r, die
reeds thee gezet en brond gesneden had'
*-- G**J weer, zei R.ob. Ik ïïlag zel<er wel
iraar vader, hé, rnceder?
*- Ja, als gs voorzichtig :r,iit, en {}orn Daane
hoot kunt krijgen.
-.- " O, dat zai wel..
Vertrek" dar rnaar vroeF, want de daqen
en r.'ad.e'; za"l u bii tijds terug sturen'
l<ort
ziln
"

-f*en Dora en i\nnie beneden kwamen, harl'
hun brc,er reeds ontl:eten en str:nd hi! klaar on-t

'f haventie te gaan.
l)e nreisjeç lradden -wei schcol. Anders zauden
zg ïïre€{Êvaren ziiil. Ze hielden ei oo}< van een
<{agje c,p den vr-rurtoren te zitten, op dat kleine

nalar

.r;l*"d te rnidclen van de rotsen en de golven'
l\{oeder had ee:r stapetrtje pannekoeken tus,lchen twee borclen in e,en handdoek geknoopt'

.- l0 *"

Itob vertrok welgezinci. Zijn oo.{n Daan
wqronde bij cte kie.ii:re haven. Llij wae een visscher
.:u daclelijk lregreep hij, wat Flob r*,ilr{e" toen rlete
,n de ki,:irre v,roning verscheen.
-* Naar vaCer toe) i'roeg hij.

-*

Ja, oom! Kan ik de kleine boot krijgenl

-*- Ja... Mnar een tijC 'u,'n-:*i dcnker terirg, héi

Nu, uw vader zal tiaar wel r.'o,rr zorgen...
Rob staptc in een jol. I-{rj }con flink roeien.
--- 't 'T'ij is met u mee, zei oom Daan. Goede
lt:is en de groeten aan Lt'ti o"'aclel'l
'[ W,'as tcch een uul'tje vâJ:en naar 't eilandje,
.r,/aarop cle iiooge steenen vuurtoren rees"
Vlax Fulton stond op c{en omgang. FIij had
iang het baotjc bemerl;T. iln hij rcuifde
'c.3ds
;,:ijn zoon toe. Zoodr": hij Rob kon aanroepen.
schreeuwde hij:
-- 'i'och gclen ûr"lraad thuis)
-- Alles rvel I antwoordde de knaan zoo luid
hij kon.
Vtrax Fulton ging naar ber:ed"rr, o* zijn zoon
te helpen ianden. Er n'as eeil soort aanlegplaate
bij een platte rots.
*- Dug vader ! groette Rob vroolijlc.
-*' Dag jongen! Komt ge me eens bezoeken)
-* Ju. \L'e hei'rben geen sclroo:}... en il< i:reng
u iets lekkers.
.-* in dien doek)
-- Ja, vader! R.aad e*ns)

il

--*

Ijannekg,eken

-

Juisl.

--

!

gisteren jarig geweest. lk heb et
geelacht.
Ë,n ik zei bij ûIe zelf : nu zai
wel aan
:noeder koeken bakken" 't is braaf me een portie
te $rengen"
De boot werd sievig va*tgebonden' Ën vader
Lrn zoon stapteu de weni:eitrap ûp, tot ze in eetr
karnertje lc.rvamen. 't Was de lçeuken van den
vnurioren" tnei eeil k;,cheltje, potten, pannen'
:.ctels, een tafeltje en bankjes' Vader nraakte
clag, als hij niet
hier ziirr eten }çlaar erl zat er o\ler.bij
dage nemerr,
z\n
rusi
siiep. Want liij moest"
's
nerchts cie rn'acht ha:i in een nog hootiaa.r hij
sler tr<atnertje brij de iali-r1rIn de lteuk-en Ï:evond zidn, in den dikken
]nlrur een ingemarakte hcdstede of << lçooi >> zrroirls m-n 't n*exnde. Dat rrras Fuitons L,ed. Vier
:aaurpjes zagen i-rit. op cle lotsen en de wi.jde zee.
De lçachei l:r;rndcle heeriijk. I-n Rob vond het
ï,ier altijd zeer gezeilig. De pannekoelren werden
riitgepakt.
Die etr:n we vanmiijdag op, zei vader.
-Hij vrceg naer ru,:eder, Dora en Annie" naat
c,.rrn Daan en anilere familie of kennissen'
Dan rnoest hij de iamp oppcetsen en R'ol: ging
irree naar het nog hco:ger gelegen kamertje.
[-iij zag teEen clen einder eerrige schepen en

fle zijt

stoornl>ooten.

werd hei

lJe çrannekoeken wer'
den opgewarrnd" .Verder ïiatl irr zijn ker:kenkas
./*r-ru

?

*."

1'.2

*-

rnrr:le{aril-

sr-riker.

*- Mâar ik eet er niet van, zei Ro'b. De koeten zijn alleen voi:r L!, vaderl Tk krijg er vari
avc'rid ook nog...
*- i\-u zal er o,:k wel eentje' srnaken, jotrgen.
J'oe, als lve sarnen eten. hel: ltre er nog meer
deugri van.
Na den *iaalti.jd rrr,:est Irulton eerrige ure!i
rust nemen. En $râren i:oeken op den vuurtcren.
Vader lrield ..'eel van ie::en. En Rûb kon zich nu
',arel l:eeig houden.
-* ûm half drie word ik wakker, zei vader"
En Can help ik u weg, u'arit ge mcret natur-rrlijk
r'6ôr clonker weer Lrinnen zijn.
Rol: trerdiepte zich in een crud iroelc met verhaien over eer:v.aarders en hij keelc niet naar buiten.
Te half drie v.'erd vader wakirer. F{ij had eeen
rve-kker noodig.
** 'k n-ieb lei<l<er gesiapen, zei frij. Maar ik
eelocf, det lret iater is rian h;rlf drie.
tr-iij merkr:e, dat het licht verdoezeide. Haastie
lçrvarn hij uit de ko,ri, en keek hij naar buiten.
Ma:: Fulton schrok.
-- 'i Weer is veranderd" ri*p hij uit. Hebt ge
dat niet bemerkt, Robi
_* Neen, vaderl
_- In uw boek verdiept... Kijk die zwarte

*
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wolken... storrn in de lucht.. " Zoo'n onver'

rvachte bui als Noveml:er er brengen i<an"
-*- Dan zal ik rnaar dadelijk vertrekhen!
__ Ju, ho<lrl In een, twee, drie ophoepelen!
Rob maakte zich viug klaar en .daalde met vacier de trap af.
I'ioor eens, zei Fulton ontsteld; de wind...
-En 't was of eerr ianggerekt geloei langs den
tr,ien opklom.
*-" Te laat, hernam cie vr-rurtorenwachter. 't ls
c'en si:ei opstekenden storrn... Ge kunt nu niet
rveg... \Xi e :.:ullen de bcot binnen halen, anders
slaat ze stuk- tegen de rots.
-_ Maar i,vat zal mr:eder denken?
_ û, iiq kan seinen.
Tcen ie den tûïen verlieten, moesten vader en
zooli zich ochrap zetten tegen den zoo snel losgebroken vrincl. Met vereende krachten trolçken ze
de i:oot geheel aarr land en sleeuten ze achter een
rrltsi, rvaar ook een j"l l"g, die bij den toren
i:oorde.
-seinen?
vroeg
Hçs 2i1|1 ge aan rnoeder
- toen ze terug keerden naar boven.
iTob,
Ge weet, dat ik, na de eene of andere gel-'eurtenis, wei ,eens meer laat weten clat alies hier
r:r orde is. dcor een paar rvitte pijlen af te vuren
Oom l)aan of een van de visschers ziet dat. En
oorn zal begrijpen, dat hij en moeder zich orn rr
tiie't ongerust moeten rnaken.

-

l'+

-

Vuurtorens bezaten toen nûg geen telefoon,
en van radio, was -in 't geheel geen sprake.
't'Werd vlug donker.
_- Ilr' zal cle larnp aansteken. al zijn we nog in
den namiddag, zei Fult,:,n.
En welc{ra straalde de toren zijn bescherrnend li.cht r:it. Toert schoot vader aan cle landzijde eenige vuurpijlen af.
Er zlllen nu genoeçi menschen dezen kant
uit kijken, beweerde hij. En oorn Daan stelt clan
moeder gerust.
Nu hij meende, dat moeder niet angstig zor-r
zijn, vond Rob het wel prettig bij varler te kun'
nen blijven. De storm nam in kracht toe en wit
sciruim sloeg over d,e rotsen en tegen den toren
:l.an.

z-iit,
-- Ik ciank God, dat gij niet vertroklcen
ge el nooit ge-

sprak vad.er. Door zulk weer zoucl't
ruukt zijn. God behoede ook de zeelui en h,,:ude
z.e veî van deze rotgen.
De toren daverde iriet alleen, rnaar lrtrwoog
zich zelfs merkbaar heen e:r weer. Rob wirt echter, dat hij zich daarover niet bevreesd behoefc{e
te maken. Een hecht gebouwde tûren moeEt rnel
den storm eenigermate mee zwiepen. Na ruim
een uur kwam er wat kaimte' De zrn'arte l*clken
scheurden en het werd helderder.
^* De storm valt al, hé, vacler? vroeg l{ob.
TUat stilte.'. rnaar die zal niet lang duren'

l5 _

Er zit nog geweld in de lucht... We kr,ijgen een
kwaden nacht... In dit seizoen zijn er van dr"
verrassingen.

' 't [Jitzicht

Lrewegingen van het vaartuig, dat van koers verand,erde.

Nu loopt h,et nog verkeerd, zei de wachter.

was nu toch beter. Plots schrok Max

Fulton weer.
Een zeilschip dat hier heen komt, riep hii
- Buiten zijn koers... Misschien 't stuur
uit.

kwijt, of verdoold !
Fulton spoedde zich op derr omgang, buiten.
Rob volgde hem" De r*'achter had zijn anqst wel
kunnen uitschreeuwen. 't Schip was in verkeerd
vaarwatàr en kon op de rotsen verbrijzeld worden. Maar de nog ,felle wind zou zijn stem overbulderen.

Fulton haalde een vlag en zwaaide er mee, om
den stuurman van tt schip te beduiden, dat hij
zich'van hier weg moest Àaken. Maar'de bernanning scheen qeen meester rneeï van het vaartuig.
dat zulke zonderlinge bewegingen maakte.
Er moet iets onlçlaar zijn, sprak Fulton.
- O, vader, zou het schip op de rotsen stooten-l

llç vrees hdt,.. 't Luistert zeker niet meer
- bet stuur. En wii kun'nen niets doen... De
rraar
wind steek weer meer op... Dat schip heeft te
veel zeil. A, ze verminderen nu toch. En i:a, ze
wenden. 't R.oer is toch goed.

In spanning volgden Fulton en zijn zoon

_: t6 *,

de

- naar de < Blinde Klip >>, een van de ge.
Recht
vaartrijkste.

Vlug stak hij nu een lantaarn
glazen, en seinde daarmee...

aan met

roode

AIs die kapitein thans nog niet begrijpt,
dat- hij de open zee moet kiezen, lijkt hij wel heeiemaal suf, bromde Fulton. Ziln roer werkt toch
nog, want 't schip heeft al gezwenlct.
Aan boord blonken ooh lichten. Max Fulton
staarde er naar. Na eenigen tijd zei hij:
*_ 't Schip zit op de rots...
O, vader, wat nu?
*- Ja, w.at nu) 't Is vreeselijk...
7e schieten een pijl af.
- Een noodsein... W'e zullen hulp moeten
bieden...
O, mijn jongen, mijn jongen!
Ontroerd trok vader zijn zoo4tje mee binnen.
* Van de kust kunnen ze niet komen, sprak
hij. En voorzeker hebben ze nog niets van 't ongeluk bemerlct. De rotsen verbergen hier alles...
'lVe kunnen die menschen toch niet laten vêrCrinken, Rob...
O,'n€en, vader!
Vol vertrouwen keek de lcnaap zijn vader aan.
En Max Fulton had even e€,n hevigen strijd"
Mocht hij ook zijn kind wagen? Hij dâcht aan de
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in een kleinemoed,eï- Rob meertemên
rotsen !
cie'onstuim ige zee' tusschen -de

boot' op

Vlaardiearmeii"a""gindersmeektenom
op den toren
h.rï;:î.";i, F"lto" en ziin zoon
verdrinken'
ti"i;;';;;';"; di. *u"""hen
rnannen van da"
de
Vader, kunn]n wij
- redden ) vroes Rcb'
schip
't is ge* Misschi*""' ï"t Gods hulp' Maar
met mij in de boot
vaarlijk "oo' ot'' Zoudt ge
.iurven )
Met u. vader, ja !

- paP d""u-' *u Ëe't' Kniel neer'
-En feid"rt zonken oP de knieën'

Robl

ginder!
O, God, help ons en olrze naasten
Max Fulton plechons aller'Ë;;i ,prrk

Behoed

gehecl' Vader
t*rou een kort, madr innig
il**t iuist als vazoon stona"" '**t' "p'=n"U
e:n zuidwester
-en
'ler een oiiejas tt"t'âkkt"'
af' On. om 't hoofd bi";";'^Z" J"ula"" de trap
'{erwege
-*-"ï/e zei vader:de boot van den vuurtoren nezullen
.' **n. Die is de grootste'
en was gauw' te wa"
Deze boot stcnd op rolien
ter.EnFultonenzijn,og'.grepel}elkeenpaar
en

"*t,

H"' l'""ia"*mil u"4""*J;".ti"ii::
;il;'
*.* ook een bekwame zeernan'
:

hij op een visscherssloep gevaren'
hJ
en Rob begreeP
"'î{i;':;ri,.;;*;;

Yr ffi*;

ir"*. H"t

was nu ,aaL wel Lrachtig vooruii te
roeien, maar toch zoover mogeiijk van, de rotsen
te blijven.
O, wat spande de knaap zich in ! En er waren
cogenblikken, dat de angst hem geweldig aangreep. Dan bloegen de golven zoo geweldig over
irern heen, dat het wel leek of hij in zee lag. Maar
Rob wilde niet schreeuwen. Hij had vettrouwerr

in vader.

De < Blinde Klip >> lag niet zoo ver af , doch 't
scheen een heel eind. 't Was zwaar werken tegen de hooge zeeën in. Nu en dan kliefde een
vuurpijl de dlristernis. Nog steeds vroegen de
schipbreukelingen alzoo om hu.lp. Voor aan de
boot had Fulton een lantaarn gehangen. Daar
aan zouden de ongelukkigen zien, dat er redding
kwam. Eindelijk was de boot zoo dichtbij, dat
vader en zoon het schip kon,clen onclerscheideu.
Maar 'nu dreigde nog 't grootste gevaar. Fulton
inoest zorgen, dat zijn vaartuig niet tegen de
rots verbrijzeld werd.
I-lij had een lang touw m€egenomen dat aarr
c{e boot bevestigd rvas. Hij zou het met het losse
cind uitwerpen naar het wrak.
Elkaar toeroepen zou wel onmogelijk zijn, zoo
bulderde de storm. Maar Fulton seinde met de
la,ntaarn. En van 't schip zrvaaide men terug met
een licht. En Rob en zijn vader hoorden toch

kreten'
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*- Nog wat

dichterbii l korrrmandeerde b'ulton. Ën dan stevig de-boot bij houden met de rieinen, terwijl ik het touw uitwerP.
kwam niet
Hij zwaaide de lijn rveg, rnaêr deze
'Wel viermaal
bij d; schipbreukelingen terecht.
herhaalde F.,ltot zijn maneuver. Toen zwaaide
rnen ginds rnet een licht.
Goddank, ze hebben de lijn, zei vader'
-Men kon dus het touw ook ;lan' het wrak vast
binden, en nu was er verbinding tusschen de
l"root en het verongelukt" schip. Langs die lijn
rnoesten de mannen zich docr het water heen
,raar de redderswerken.
Vacler en zoon wachtten' En 't was niet alleen
..,an inspanning, dat hun hart bonsde. Daar naFulton hielp hem in de boot' De
c'erle de
"erste. hijgde van verrnoeienis' Maar
;chipbreukeling
hij--kwam spoedig bij.
f{6sysel mannen aan boord?
Vijf nog, klonlc het antwoord' Zes zijn in
cte jol *Lg. W," wilden er allen in, maar de liin
hnapte en de jol dree'f af ...
't Was meer roepen dan sPreken"'
Z:es in de jol' weg, dacht Fulton' O, die
zullen zeker verloren zijn !
De tweede ber,eikte de boot. En zoo konden àllen de redders bereiken. De laaiste was de kapitein.
Een der schipbreukelin-gen nâm een riem over
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van Rob en een ander een van Fulron. Ook de
rerugtr:cht was vol gevaêr $oms scheen h,et of
de boot zou omslaan. Ze werd .door de golven
(,.pgenomen en plofte dan weer neer.
't F{elder licht van den vuurtoren wees den
weg. En' na veel geworstel kwarn het vaartuig
lrij de aanlegplaats aan. Men trok het op. En
fulax [iulton opende de deur. Sommigen hadden
r'roeite zich op de trappen te sleuren. ,Maar hoe
heerlijk scheen hun dan de warme kamer toe.
Rob, stook eens flink .le kachel oF, zei
- lk zal al de kleer.--n bijeen zoeken, rdie we
vader.
hebben.

Er iag een groote yoorraad op den toren al waren het geen fijne pakjes naar de laatste mode.
Maar Fulton had hernden, truien, oude jassen,
want er hadden ,al rneermalen schipbreukelingen
op den toren vertoefd.
-- Met u beiden ons gered, o, we danken u,
we danken u ! zei dê kapi'tein ontroerd.
Korn, kom, laat dat bedanicen maar achter- spralc Fulton. Speel uw nat goed uit en
wege,
trek droog aan. Straks praten we eens. Jammer,
dat we de heele bemanning niet hier hebben...
Zes waren al in de boot, toen het totrw
knapte.
Zê dreven af ... ,en ik vrees, dat ze vergaan, zijn. Anders waren ze naar ons terug geroeid. .. Ze zouden ons niet in cle steek gelaten
hebben

!
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--- ln deze wateren dset ge niet wat ge wilt,
hernam Fulton. God zii hun genadig'.. Misschien hebben ze een h,:oge rois bereii<i' Maar'
het is onmogelijk zoo in 't wille le zoeken. Zagen lve rroocleeinen, die ons de richtins a.anga
ven, dan ware t anders, en k,;nden ',ve 't nog
c:ens wâgen.
Het lot der kamaraden wit lp een schaduw
over cie vreugcle der reddirig.
Rob had zich ock verkleed. want hij rvas door
het ove'rslaande nater cioornal qewarden. Nu
zette hij koffie. terwiji vac{er ii3iren spande om
!iet'goed te dlogen. De storrn raasde voort, niaar
ile toren was veilig.
l)e manneu zatel: onr het vlttll' et) d'e vrarillt:
c'lrank deed hun goed. Fuiton d.:.:lde ook scheeçrspeschuit uit. Hij zelf moest d-at veel eten, want
hij kon rnaar voor ,eeuige dagel, broc'cl ril€€ De'
rnen. ,Hij zou vilor den avonol een pot soep koken.

De kapitein vertelCe, dat

hij te

Antwerpen
dus Vlaamsch,

'tlruis hoorde. Zijn eigen taa.l v,.'as
maar alle mannen spraken vril goed tringelsch.
De kapitein had gemeend. dat Ce vuurtoren een
lraven aanduidde. Ën hij had daar voor den storrn
wiilcn sclruilen.
*" J'oen ik uu' seipen zag, begreep ik, dat ik
rr-re \rergist had, zei hij. Maar to€n was het te laat.
Allen bewonderden ook het qedrag van Rob,

**
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die zijn r,ader zoo

flink en nioedig had

gehol-

pen-

III.
Dor"a e'ii Annie içwamen van school. Ze zagerr
rran liet w<.ri:steien tegen den.wind. En toen
zer i:innen iracien vroegen ze tegelijk:
-_- Mor,iler, is Rcb thuis?
rc.rr-rcl

'--- l{een. ,aritwooydde vrollw Fulton. O, ik
hen roo ongerust... Hier zijn pannekoeken.

Warn:t zr: z.elf .lir moet eens naa,r de haven.
=_ I*'Taar zolr vadr:r R,:b niet op den toren gelir:r"rCen hebben J vroes Dora, die al vijftien jaar
'\,a5 en tn,neCer stecds ferm hielr:.
-- Iii hcop hr:i... De storm is echter zoo snel
t:r:;qe,ltolçen. Misschien was ull. broer al onder-.
'rV{){{.

.

Vl,:ur+' F':lton sloeg een doek om en verliet
haar huis. l,l .aiaaiCe het hard, toch scheen Kat:ien tr': l,c.oren. ciat zij vcorbij k'wam. Ze trok de
ri,.: rrr <:pen.
** i.iog i.rit en in dit weer) ïroeg ze.
---. {:}, iic ben zoo angstisl
Ën r.rolru' Fulton vertelde, wiLnrrjl'î1 ze erg on:r'fi,iSl

V./ilS.

Dat qe zoc n jonqen ook allee* naar den
i c ien iaa I rcleien I hernam Katrien . niet zeer

iroostend.
--- 't Was van morgen zacht vy€er...

--
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"_- Ja, ntËïar ËTe zie,t hoe erg lret verandert. .
Vrourv Fulton was n,iet in een stemming daarcver te praten. En in den bulderenden wind be,aaf ze zich naar 't haventje. Oom Daan stond
,

daar.

__ Ge kc'rrnt v,ror Rob, hé) vroeg hij.

-- O, is hi,j nog niet terug?
--- Neen... Manr ik d,enl<, dat zijn vader hem
çp clen toren heeft gehouden,.. . klax heef t ge-

seind, uxaâr ik koir er niet wijs uit. Als alles wel
is, schiet hij witte pijlen af. E'i die waren er.

r':aar dan werd er weer rnet rcad licht gèzwaaid.
'Waarlijk, ik kon er niet wijs uit.
*_ Rood lichtl jammerde vrouw Fulton. Dat
is nood... O, voorzeker wou nlijn man waarcchuwen, dat Rob onderweg w.'rs en door den
storm overvalien, werd.
* Denk nu niet 't ergste... I-)e storrn is vroeg
iosgebroken... en ik hert overturqd. dat Max Robr
ginder hield.
-_- Als nrijn kind maar niet verdrr:nken is I
kreunde de moeder

__ 't ls ondoeniijk, orn naar den toren

te

j:oeien, ander:s ging ik eens zien ! sprak Daan.
Keer rustig naar huis, Rob is veilig bii zijn va'.ler.

Rustig naal huis
stig lclopte !

gaatr

I Als het hart zoo erns-

.^"- ?,4

*

V**.rw F'ulton bieef nog een tijd aan de haven, en ze staarde naar het witte lieht van den
toren. (), had ze maar eens een blik in de lcamer
ginder kunnen slaan, orn een antwoord te krijgen
op de vraag, die haar folterde. Ën er kwam geen
geruststellend sein.
Er waren witte pijlen gewees:t, maaï waaronl
dan het seinen me,L het roocle iicht! Van de
schipbreuk had rnen aan 't haventje niets bemerirt. Zooals Max Fuiton het ve'rmoed had, was
liet clrama door de rotsen verborgen gebleven.
Eindelijk moest vrouw Fulton toch terug keelen. ln haar stpaat st,onden, o::clanks het ruwe
weer toch menschen buiten. Ze kwamen naar
vrouw Fulton toe.
*_ Hoe erg, dat uw jone,en verdronken is. We
hebben allen zao n medelijden rnet ri I zei er
een.

-- Rob verdronken ! kreet ele moeder. 0, i.ç
er clan nieuws? Hebben ze mijn kind gevonden)
is hij aangespoeld)
* Maar ge wist toch al van tret ongeluk )
Neenl O, zeg het, is Rol: gevonden?
-.-- Neen, neen, antwoordde een man. Dat
hebben we nie.t gehoord.
Hoe weet ge het dan, .dat Rob verdron*

- is)
ken
Ge hebt het toch zelf geeegd aan Katrien.
-En nu begreep vrouw Fuiton e waarheid. Haar
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i.r,.r*r"ro,rrv had wr'-*r g*[rabbtrld I il l4(: w.lçl)îiF; rtrl
ien doen. Zo: eLeeÏde ailn de nn,ler,r,ri 1ûer. wat z{.

Katrien verteid liad, narnelijk, rlat ze

ûn,Hilrîrni

was over Rob.
*- Die kwispelrreils w*ûu 't rr,,eei. ailernaai
"^;rtenl ï:rorncie een man. Als ge t'.:i haar a :rei,,t.
vertelt ze het heele a 1-r c voori. . R.ol: za.i r:p cl*n
taren gehleven zijn. Zijn 1'o6,,r heei! henl natur.rrlijk daar gehoucleri .. 1\,'lr:rËe,lr k*irrt c"ît
lnaap gezond en wel terug. lio'r Katrien is ee:r
ratelaayster !
Vrouw Fulton sing naar huis. ja, de r)leilschen wiklen haar genoeg benroedigen, mr,,llr in
hanr hart hleef .de onrust. De q.rcning l:leek ieeg.
\I/aar zouden Dora en Anriie a,in) Ze hadd,e,n ;:eker ook het door Katrien ult*..estrooide nieu',vs
gehoord en !!'aren rnisscirien wrenenci rra.ar de
haven gelcopen. Ze konden s:en andriren lceg ge
ilomeu" hebi:en, hinnen r{aor, dat mûedeï ze ni*l
:.à9.

Zuchtend zette vrolrw Fultcn zlch n*er. Het
n'as hier gisteravond vroolijkeï geweest. d), hacl
ze zelçerheidl Ze vouw"de de handen en bad vro:
haar jongen.
akelig nieurn's
.|a, l)ara en Annie hacl en dat'binnen
vernûrnen vân een vriendin. rii.l
storrç,de
{rfl lrroeg of 't waar wâs, l&";r.t eile rnenschen verielden.

Rob

verdronke",.?*iË.:.-

inonden niet den-

ken, dat Katrien dit nieuuis ritgestrooid had,
Schreiencl Ïiepen ze heen. Ze wilden bij moeder zijn. Ze nam.:n derl kortrten weg naar het
herventje, eerst hinnen dcctr en toen langs de
ieclst" ÏJet pacl leie{de over een rot$.
*" Ïk hçor iets, zei D*ra, plots stilstaandt*.
!]at is niet atrieen de wind.
Beiden spanden zich in o,m i:e ter te luisteren.
*"- û, er rue;pt ginder iemailr], hernam Dora
L:ejaagd.

*-*.fa, uit zee...
't is Rcb... Hij zal op een r{:t$ zitten ..

hoclr rnaar I
E,n inij,,,rclaac{, de
iijl;e stern me*.

O,

wind i:racht een mensche-

--* -la, ja, 't zal Rtlb zijn I

Dora. (}, we
irioeten naar {:}ûn"r Daan! I-{ij kan helpen...
\I"ai sp*ed,*en Ne zich. al cireigde Bom$ de
rtnrrn hen çulver te werpen. l-{rjgend kwamen ze
.rân 't haventje.
(icurn $asn liep er nog heer, eû weer. F{ij kon
niet hinnerr blijven" Hij was o;rlr qnÊorust o'r'er
ltc'L [:r: te]kens staar'ie hij naar clen vuurLoren,
lroy:enr{ eÉ-;n witte vuurpijl te zien, om henr te
r,reiden, dat ailes wel w,es.
Maar wearorn had h4ax met rood licht ger:waaidl Dat l:iee$ ,-{e a:lrgsligt: \rrââg. Nu zag
c-ûrn ïlaan zijn iwee nichtjee"
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}qyeet

__ Kinder€n, uw' moeder is irrist vertroklcen,
zei hij.

O, oom, Rob roept uit zee! riep Dora uit.

- Wat bazelt ge nu)
_-

roept om hulp. We hebben het

- Ja,Rob
gehoord!
.irriCelijk

Ja, ja! bevestigde. Annie.
O, oom, help \em! srneekte Dora' Hij zal

ùp-een rots zitten.

En waar hebt ge dat gehoord?

-f,)ora duidde het tiit.
-- Komt mee, kinderen

Eer ik iets kan doen,
:noet ik weten, waar dat geroep juist vandaan
Komt.

vergezelde de kinderen En
cie ook den noodhreet.

Hij

ja... hij

hoor-

_- Ge

hebt gelijk! zei oom Daan on'troerd'
jongen!
I-{ii is wel ver uit de koers geslaArme
'We
gen.
zullen doen wat we kunnen. Dan heeft
,r* ,rad", toch met dat rood licht willen melden,
.lat de knaap ondc:weg was. Maar waarom eerst
die witte piflen? Komt, we inoeten terug naar de
baven.

Hier riep Daan eenige visschers sarnen en hij
deelde hutt d" ontdekking mee en vroeg hun
hulp, om Rob te redden' Allen waren,bereid mee

te gaan, al waagde men 't eigen leven. Maar aan
rle zeekust wonen stille hi:lden.
Ralph had de grootste etl sterkste boot en deze
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werd nu bemand. Oorn Daan nam het bevel' 't
'Was een rnoeilijke tocht tusschen de rotsen"
"
Nu en dan hoorde men het geroe'p. Het wees de
goede richting. En' na vreeselijk geworstel bere,ikten Daan en zijn makkers cle rots. Ze wisten
niet, dat ook ginder verder een heldendaad werd
verricht.

Nu

opgePast

Eveneens

!

schreeuwde Daan'

hier r:roest men oppassen niet tegen
de rots verbrijzeld te worden' Daan hende er
echter een lagen kant' rEn behendig stuurde hij er
cle boot heen. Mei een lijn in de hand sprong hij
i:it de boot. 'F{ij moest'nog wat zwemmen alvoiens de rots te bereiken. Maar hij hoorde niet
één, doch verscheidene stemrnen.
Rob! schreeuwde hij.
*- O, ge hon-rt ons redden! klonk het terug'
Oorn Daan begreep er niets van. Hij riep weer
:,aar Rob, doch krees van zijn neefje natuurlijk
'Was'nu geen tijd om te pra
geen antwoord. 't
ien. Hij hield de lijn gestrekt, en de rnannen'
\ryant er waren er z.es, raakten 'er langs in de boot'
I)aan ging het laatst te water en liet zich in het
vaartuig trekken.
Ieder begreep nu, dat er een schip vergaan was
op de rotsen. Maat in den storm kon men geen
uiugtn stellen.
i Rob zit op den toren, zoo stelde Daan zich
gerust
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Na een nieuwen z-waren tocht geraakte men
veilig in het haventje. Dora en Annie stonden
ciaar nog. En moeder was bij hen. Ze had zich
opnieuw naar Ce haven begeven, toen haar meis'
jes niet terug lcwamen. F,n ontsteld hoorde ze 't
nieuws van 't geroep uit zee.
-- Daan, geen nieuws van Robi vroeg z,e.
Rob zal op den toren zijn !
-Men bracht de geredden in cen herberg, wâar
ze dadelijk hulp kregen Ze vertelden, dat hun
sahip op een rots qestooten was en er nog rnanren op het wrak zaten, toen de lijn van de boot
i":napte. Ze hadden terug willen roeien, maar dat
lukte niet. Ze ver\taalden ook, dat hun schip de
haven had willen l:ereiken. h4aar de vuurtorenrvachter had hen gen'aarschuwrf. Ze hadden hem
în een lcnaap duidelijk op cien omgang zien
sirran Ze zw-aaiàen eerst met een vlag en toen
rrret een rood licht.
Een knaap. stond er op den vuurtoren
nok een knaap) vroeg oom Daan ontroerd.
Aile mannen l<onden dat verzekeren.
-- Dan is ltob veilig bij zijn vader! zei Daan
rot l'rouw Fulton, Onee angst is weg.
God zij gedankt ! sprak inoeder uit de vol- van haar hart.
heid
Oom Daan en de anciere visschers dachten aan
rie acirtergebleverr schipbreukelingen. 't Was
,:nmogelijk zich van hler voorbij den vuurtoren
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[e w*gt:n. Ze bekloegen de cr:gelukhigen. 2.
ironcien niet weien, dat echter ook deze gered

waren. Dankbaar cm de goede tijding door de
schipbreukelingen gebracht, keerde moeder met
r)oia en Annie naar huis terug. De meisjes hadc-l.-n meegewcrkt om cle zes ;nannen te redden,
maar och, Caaraan werC weinis gedacht
Mc,eder sliep dien nacht toch niet veel en ai
vroeg; was ze op. De storm had uitgewoed en de
zee r.A,as vrij kalm. Van den vliurtoren kwam al
vroeg een boot. Oom Daan stond aan de haven.
Hif nam zijn r.'err,:kijker
Er zitten verscheidene mannerr in I sprak
itij tot ornstanders. Dat moeten de andere
sehepelingen zijn, die ook gered rverden. En aan
i,et roer zit een knaap.-. 't is voorzei<er Rob,
nrijn neef!
Aller oogen wâren op het vaartuig gericht.
Ju, hoor... 't is Robl riep ,Daan.
-En daar
kwamen juisi moed,:r en haar meisjes.
Rob is in aantocht. hoezee! jubelde oom.
-Vrouw Fulton kreeg van ontroering de tranen
in de oogen. Wat later stapte Rob met de geredien aan land. Hij sloot zijn moeder in de armenl
En de schipbreukelingen waren verheugd in de
:rerberg ]run makkers te ontmoeten. Er was veel
te vertellen !
Oom Daan stak Rob in de hoogte. En de rnenschen juichten

n**j"ri

,_

Daan btacht de vuurtorenËoot terug, di. rri.n
gebruikt had, omdat ze het grootste was. Hij
iieerde in zijn jol terug.
Een week later lcwam vader aan wal. En toen
bakte moeder nog eens pannek,:eken.
Een paar maanden nadien kwam er uit Ant"
werp€n een pakje. Er zat een gouden horloge in.
En men las in de kas: Aan Rob Fulton. Kapitein
en bemanning van de << Brabo uit Anrwerpeir >>.
't 'Was de naam van het op de rotsen verbrijzeld schrp, maar we,lker bemanning gered was
was door de heldhaftigheid rler kustbewoners.
De reederij stuurde een som geld voor de redders.
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