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ONDER DE VLAG
door^David W. BoneEen zwarte, dreigende hemel met zware, indigo-kleu

rige wolken, opgestapeld aan den horizon, een onze
ker, groenaehtig lieht. hoog in het zenith. af en toe

[ V(u-duisterd door de strijdende elementen en slechts
gehroken door felle, geluidlooze hliksemschichten. De zee, in
een lange glasachtige deining uit het zuidwesten aanrollend,
werd hier en daar gerimpeld door vlagen van een ongestadige
bries en er was geen henauwend-lage barometerstand noodig
om ons te zeggen, dat een storm naderde. Wij zagen het aan
de lage, dreigende scherpgerande wolken, splijtend en zich
Meer vereenigend, bank op bank in eindelooze formaties; de
een of andere tegeiiMerkende kracht hield den wind terug,
maar daar hoven M as strijd, want, hocMcl massa's losgebroken
wolken wegstoven over het zenith. hielden Mij slechts onge
stadige bolle vlagen en onze hark, onder klein zeil. slingerde
onzeker door gebrek aan een straffen Mind. S3 Het Mas een
ochtend van onheil en de donkere hemel iveerspiegelde slechts
de somberheid van onze gezichten. Ook onze gedachten M aren
in overeenstemming met dmi dag. Mant wij hadden een scheejis-
rnakker verloren; een van ons was heengegaan, de oude Mar
tin was gestorven. SI Hij stierf gedurende de hondenwacht,
niemand MÜst hoe laat; hij was Makker, toen de afkomende
wacht te middernacht naar beneden IcM am. m ant Welsh John
had hem voor hij ging slapen, lucifers gegeven voor zijn "pijp.

was het laatste. Mant toen Mij om vier uur gepord Mcrden.
wa.s Martin koud en stil. Er lag geen zorg op zijn gelaat, geen
trek van pipi of lijden; waarschijnlijk had de oude man zijn
pijp neergelegd en was. niemand M akker vindend om tegen
te spreken, kalm zijn Loods gevolgd. Er was geen
groot vertoon van verdriet, toen het bekend werd: misscliien
een hokken van de stem, als erover gesproken werd. een on-^e-
wone vriendelijkheid in onze onderlinge houding, maar ge'en

fm .cl,a<l„„ vai/.mart. Dit ,va, TjlJoiig Icvcii, vóo, 7.ij„ tijd afgebroken, er was «een nnm-val te
5  '""y "«'"■Uvraag te l,e|,lei,e„. ^et t.aeLlelt;
verliro daT''" ' " """ 'S ti voelden bet
in het 'lo '"^'''■''P'^'Bakker: er zou een kooi meerm het logies ledig zijn. een man minder aan de brassen, een

en de t 7 "vrgeslagen hij het aantreden en wij zou-d .n de stem vol ervaring missen. ,lie zoovee] g.-wicht en n-
rt:„de'„":r:n'.t'i ™"i-k..„L.n

S vak" K..,. g-d «... man - hij krndrZ TaklDat va.. Martin'. gr.M.rnuk. wyr. .».« b.J n.rt
laned hidihen. Lang was hij niet ziek gcMcest ei ii koudehad zich tot bronchitis ontwikkehl. Marlin ha. s .uuls een
trotsche minachling gehad v.ior m.■ersonistan.l.gheden .m hij
Milde zijn reputatie oj,houden van gehard t.- zijn. 1 oen kreeg
hij hoestaanvallen en een hooge temperatuur ,>n werd naar
heneden gestuurd. Eerst kreeg hij een ledige hut achteruit,
maar de ongewone luxe benauwde hem. z..odal. toen hi, ver
zocht weer naar het volkslogi.-s te nmgen gaan. de oude hem
dit toestond. Daar scheen hij wat beter te Morden; hij kon
met zijn makkers praten, hij was zelfs in .1.- g.d.-genheid jeug
dige onervarenheid te berispen, als dat imodig Mas. hoewel
met slechts een schaduw van zijn vroeger.- heltigheid. §2
Hoewel hij wist. dat het hem g.'en goed deed. bleef hij zijn
pijp rooken en dat scheen hem een zekere mate van troost
te geven. De Oude deed voor hem wat hij kon en bracht
meer tijd in het logies door dan de meeste gezagvoerders
zouden gedaan hebben. V.-el kon echter niet gedaan worden.
M'ant een schip is weinig ge.schikt xooi ziek.- meIl^ch(-n. .Af
en toe kreeg .Martin inzinkingen en werd zijn ademhaling
moeilijk, soms begon hij te ijlen en praatte dan over oude
schepen, stormen en reizen, dan weer knajite hij Mat op en
scheen zelfs iets heter te worden. En toen kwam het einde;
het taaie lichaam kon den strijd niet langer v.ilhouden en hij
verscheidde kalm in de stilte van den nacht. Hij Mas een
oud man. niemand Mist hoe oud. Tegem.ietk.irnende klerken
op de kantoren van aanmon.stering copieerd.-n >teeds de .mde
gegevens als hij monsterde en hij st.md als achtenvijftig op
de monsterrol. Mant met zestig jaar zou hij nooit een kans
gehad hebben. Soms sprak hij over .lude schepen, die sedert
lang van den oceaan verdM.-nen waren .-n als hij .ij» deze
gediend had. moest hij wel ov.-r .Ie zeventig zijn. Een .-iikele
keer. maar dan alleen tot bevoorr.-chte schep.-liiigen. placht
hij te vertellen van zijn di.-nsttijd aan bo.ir.l \ an .-en .Ameri-
kaanschen kruiser in den tijd. toen F.trt Surnter viel. maar
hij was het meest trotsch erop. dat hij b.>.)tsman geweest
was op de b.-roemde .,Sovereign of the S.-as". §3 ..Driehon
derd zeventig mijl", zeide hij dan. ...lat was n.ig eens varen!
Dat is wat je no.-mt zeilen! (xcen gezeur met zeilen bij en zei
len geien, maar zet alles bij en . . . . vo.iruit dan maar. jon
gens! S3 Hij was van het oude tv pe. gevorm.l in .Ie harde
school van de z.-e. Een van zijn sn.iev erijen was. dat hij eens
vijf jaar lang op paketbooten gev aren had .-n no.iit den he-
taalmeester gezien had! Hij nionst. rde dan te l.ivcrp.i.)] aan
.■n gaf zijn kostbaas een bon vo.ir een rnaan.l gag.-; te New
\ork deserteerde hij dan en zeilde, na wat ..uitrazen" aan
den wal. weer met een ander schip naar Liverp.iol teruo^. En
er was een reden voor deze dwaze manier van hand.-len. want:
..Niks van dat koeliewerk in de haven met .!.- lading, nee
hoor. ik niet! Ik hen een zeeman .-n deed alleen zeeniansMerk.
Dat waren d.- dagen, toen een zeeman een man was en geen
ervloekte lading-sjouwende, kolenscheppende niksnut. wat
e nou zijn! ^ Martin was een groot voorvechter van de

rechten van den bak en beschouw de de stiiuriied.-n als zijn
natuurlijke vijanden en. hoewel hij zijn vv.-rk de.-d en goed ook.
liet hij geen ge egenheid vo..rbij gaan om het humeur van
een officier op de proef te stellen do.ir vri,moedige kritiek op
i L'ërr'" "mgegaan. Leer-.n , .zVTi ■' 1—^' hij altij.l acht.rrdochtig was
<.nz<' ln,,ed^^^'-ëë"' ^
pim,hm ëën'ï'''f Voëu^veIëèI•'ëo7^^

V

ze

gehan hetn ,.op

■ fl- ...la. M(-1 inoor,>|iik . .op mijn janm komt. jij m,.|L •, '"'lar als jij
dorie-nooit-eevveest kiinn ™B'h zul p. jezelf een is-ver-ii veest Ivunnen noemen!" Si

la. zijn torn i.s
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tiu aigeloopfn en aJs de zwarte, rafelige wolken in het zuid
westen losscheuren en de zee tegen ons opzetten, zullen wij
een man minder zijn om den storm het hoofd te bieden en
zal hij rusten tot de oproep van ..alle hens" weerklinkt, rusten
onder het woelige water, dat hem zoo lang gedragen heeft.
SI F.r is stellig niets zoo plechtig als een begrafenis op zee.
Aan den wal ontnemen de omgeving, de nabijheid van men-
sehelijke woningen, de naburige grafsteenen en het groote
aantal dooden de eenzaamheid aan een graf. Hier was niets
dan een -slingerend schip op de wijdte van den oceaan, een
open valreep, een gedaante, gehuld in de plooien van een vlag
en een kleine groep mannen, blootshoofds en gebogen staande
rondom de eenvoudige baar. SI De w ind was aangew akkerd en
er was een dreigend gefluit in de pardoens: het schip slingerde
(tnregelmatig en met moeite konden wij ons evenwicht he-
vsaren op het natte, hellende dek. Boven ons was de hemel
zwart \an flarden haastige wolken en het somber-grauwe
water om ons heen was alreeds witgekuifd door den zweep
slag van den opstekenden wind. SI ..Ik ben de opstanding en
het leven, zegt de Heer' — Martin, uitgestrekt op een hellend
laadbord. w as gereed voor de Reis en w ij stonden aangetreden
aan den open valreep. De Oude las tien dienst in zijn gemoede
lijk dialect en de woortlen verloren tlaardoor niets van hun
schoonheid of plechtigheid — ..en al wie leeft en in .Mij ge
looft. zal nimmer steiwen". SI Hij hield even op en keek be
zorgd naar de loefzijde. De wind was schijnbaar gaan liggen
en het begon te regenen met groote, zware droppels. ..Klaar
aan de marsevallen. stuurman", zeide hij zacht en vervolgde:
..Ik w eet. dat mijn \ erlosser leeft en dat Hij op den jtmgsten
dag op aarde zal verschijnen. En . . . ." Boven ons sloejjen de
zeilen door gebrek aan wind heen en weer, het regende nog
en fle dropjiels vielen hard neer op de overdekte gedaante, die.
het gelaat omhoog gericht, ze niet achtte. SI Snel vervolgde
de Oude den flienst. ..Want daar het den Almachtigen (xod
in Zijn groote genade l^ehaagd heeft de ziel van onzen ge
storven l)roeder tot Zich te nemen, zoo vertrouwen wij zijn
lichaam toe aan de diepte . . . .". S! ffp een teeken tilde de
tweede stuurman de plank op. de twee jongste hu'rlingen
hielden de vlag vast en Martin gleed met de voeten naar
voren uit de plooien met een langzamen. bijna geluidloozen
plons in het water. SI ..()nze Vader, die in de hemelen zijt"
.... met gebogen hoofd eindigde de Oude den dienst. Hij
was zichtbaar ongerust: hij voelde, dat het weer hem zou
verrassen, dat het moment van zijn afwezigheid van den
commandopost — de korte afstand tusschen roer en kom
pas — slecht gekozen was. Toch deed zijn plichtsbesef hem
den dienst tot het einde toe leiden, maar het was met blijk
bare opluchting, dat hij het boek dicht sloeg. SI ...Amen!
Grootzeil opgeien, stuurman en wees klaar om de onderraas
op te brassen! Houd de wacht aan dek. alle hens — l<-i,jk!"
en hij wees naar de zwarte plek. die zich vlug over den hemel
te loevert uitbreidde. S! Wij heschen het natte. zwar<' groot
zeil op de ra en wachtten op den wind. Er kwamen onregel
matige vlagen, die den regen in woeste, doordringende buien
voortdreven, daarna volgde een doodelijke stilte, zoodat de
regen loodrecht van boven neerkwam, een meedoogenlooze
stortbui. Het was bitter koud. wij waren doorweekt en neer
slachtig. terwijl wij daar stonden te rillen bij de brassen en
wenschten. dat de wind zou komen, om zekerheid te hebben;
alles zou beter zijn dan deze werkeloosheid. SI Toen kwam
uit het zuidwesten een windvlaag en wij hadflen nauwtdijks
de raas opgebrast. of wij hoorden het geluid van een machti
gen wind over het water. Gierend met lang ingehouden felheid
kwam de bui op ons af: wij voelden hoe het schip den eersten
stoot opving, het stak den neus in de zee en ging er van floor.
schuimend door fle witgekfjpte zee als een veer door den
storm weggeblazen. Dat kon zof) niet lang duren, geen zeil
kon zulk een razen volhoufhm. S! ..Marsevallen vieren!
brulde de Oude. wiens stem nauwelijks hof)rbaar was boven
het gillen van den storm. Aiauwelijks had fle bfjotsman fle
ra gevierd, of het zeil scheurfle en was in een f)ftgw('nk aan
flarflen. flie heftig klapperden in flen winti. Het was de kwfslie
\an den zwaksten schakel, en fle bui hatl dien gevonden,
maar onze rondhouten waren bet rtmw baar en. toen fle dndc
v\as weggenomen, liepen wij met een gfx'de vaart weg. SI
Vf ij begonnen het tuig te klaren en dofir het werk dachten
wij weinig aan de gebeurtenis, flie flezen dag hafl gekenmerkt,
maar er was iets in het huilen van den wind flf)or het want.
in het tlonderen van fle gftlven ffnfler flen bf)eg. in de kreten
fier mannen en in het slaan van het gescheurfie zeildf)ek. flat

een |)assenfl rcfiuiem ztfiig vf)or het heengaan van tfnzen
f)uden zeeman.

Storm aan het strand
nooit D. Wii.nt:NEE.N, z()ü keiule ik Seheveningen niet. SI Bruisend

komt de zee fip me toe: met vervaarlijke schuim-
kop[)en. En tusschen het schuim het flonkere, drei
gende, golvendf> water. SI En boven het water de

jagende wolkenlucht . . . geen moment hetzelfde, steeds wis-
seleiifl en verrassentle aspecten biefleml. S3 Het strantl
een verlaten smalle strtiok. wat eenzame zwarte figuurtjes
zoekend, zoekeiifl naar wat in zonnige zomerflagen fle bad
gasten verloren hier. Efm enkele wandelaar, een hond die
uitgelaten heen en weer rent . . . Sl Ik wandel noordwaarts
langs flen boulevard. Daar lireekt. achter mij, de zon door de
wolken. En tle stralen verliehten de duinen vótir mij. Woiuler-
lijk steken die in hun zaei tgroene tinten nu af tegen de
flonkere, geelgiauwe lucht erboven, waartegen felwit de
meeuwenvleugels flitsen. Bfiven fle zee versehijnt een reus
achtige regenboog. S! De zon verdwijnt weer. en met haar
tle wonderlijke cfintrasten. Sl Ik keer om en w aiuhd nu naar de
haven toe. Langs den rantl van tien boulevarti zijn hooge barri-
catlen van zantl opgeworpen floor tien nachtelijken storm. De
trappen, flie naar het strantl voeren, zijn er gedeeltelijk onder
betlolven. En verder nog heeft tle wind het zand geblazen.
Op den boulevard zijn w erklieden bezig het in karren te schep
pen. Sl Daar. tip het strantl. staat een grtiepje mannen om
een bruinvisch. De buik is opengereten, het oog ("'én bloetlerig
gat. ..De meeuwen heblien er al aan gezeten." zegt een der
mannen en schopt even tegen het beest. Een trage bloed
straal maakt een donkere vlek op het zantl. Sl Bij de haven
is het druk. Getloken in regenjassen, achter beschutten tle
autoruiten, op motor- en antlere fietsen kijken de menschen
naar het boeiend spel fier gfilven. Eiken keer. dat een golf
tegen het havenhooftl breekt, spat een zuil van schuim hoog
op. en een sluier van water strfjomt na over tien havenmuur.
Een visschersbf)f)t, flie binnen nifiet kfimen, worstelt tegen
tle hooge golven. Bij fle seinen gaat een vlag omhoog. Sl
..'t Kan nog wel een uur tluren \'oor-ie binnen is", voorspelt
een .Scheveninger. Sl Een uur. in flen snijflentlen winti, 't lokt
me niet aan. S! Ik wandel terug. De hemel is nu dichtge
trokken. f''('n grauw vlak bfiven fle bultlerende zffc. Sl Als
ik ffven later fimkijk. zijn aan het havenhooftl tle lichten
fintstoken. vliegt fle vlag wfcr fimlaag. Sl Een paar par
mantige kuifleeuwf'riken trip|)elen fiver het strantl. En wat
zijn flat voor witte vfigels. flie flaar zf)o hcfd siud voort
hollen? T Zijn vlfikken schuim, dofir flen wind fipgejaagtl.
Sl De grauwt' lucht volvfiert haar hetlreiging. 't Begint fliidt
te regenen en haastig zfiek ik een veilige heschutting in tle
verlichte ..blainve" tram.

EDELSTEENEN
UflOIi .lOANNES REDDINf;iUS

I/ucht-element. gij leeft in fliamant.
en water, gij. gij strfifirnt in tle saffieren
en 't fbnk'lencl vuur. flat ftmk'len blijft en vieren,
stat'g in rfibijnen als een wtmtler brantlt.

En Aarde. gij. flie 'k aanraak mftt mijn hand,
Al-mftf'fler over wie tle wtilken zwieren,
die boomen draagt, flie zingen luifl als lieren,
smaragfl-gi-fien blinkt uw regen-fristdi. mooi land.

Ik ben een kintl van lucht en water, klaar,
en liurdcer naar bet vuur in winternachten
en vele wfnitrren Wfrtl mijn geest gfiwaar

In lijn-stil sclmuwfn f)l in Wfieslf: jachtfm,
en. Aartle. uw nifieiten tlraag ik miiiflfu- zwaar
siiifls geestesstroffinen mij bevrijtling brachten.
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BOOMSILHOUETTEN
noOH !\I. BAHEiM>liF.C!IT-H(»FNEerst ti»geji pindo van November l)lies een storm

wind, voor^fgpg^gjj door een paar koude nachten, de
bladeren uit de boomen. De laatste resten bleven nog
hangen totdat de eerste Decemberdagen voorbij wa

ren. zoodat in de esehdoorn- en beukekronen nog bier en daar
een gele en kopervoode kleur de illusie gaven dat nog niet
alles voorbij was. IMaar als bet kerstfeest achter ons ligt en
het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan, staan boomen en
struiken .caal en de naakte takken torsen bij tijden een vracht
van sneeuw. Soms trekt de rijp een lijntje van glanzend zilver
langs lederen twijg of doen regenstroomen de stammen glim
men van vocht. Nevels maken de uiterste takeinden in hun
W-aas onzichtbaar, zoodat het lijkt alsof de boomkroon zieh
eindeloos uitrekt in het heelal. Maar soms ook leekenen de
zwarte takken, als met conté tegen een lichten achtergrond
opgezet, zich aftegen een helderen winterhemel. In de -.tad
en op het land, in licht en in schemer vertonnen de boomen
zich nu in hun winterru.st. zooals ze geschapen zijn. in hun
ware gedaante, zonder de kroezeling, de schittering of de gloed
van het loof. In de stad scharen zij zich aan weerskanten van
de oude grachten. Ze laten hun takken, zwaar, boven het
zwarte water hangen en achter het wir-war van de twij.ren
njen zich de statige gevels der oude grachtenbuizen. Op plein-
Des en stille plantsoenen in vergeten stadjes staan ze. de
nde en de beuk. ch; plataan, de accacia soms en de esch ter

wijl 111 het moderne villaparkje de jonge aanplant o,,groeit
de monumentale lep (lilmus campestris monumentalN) di,'.
zoo laat in het jaar zijn blad verliest en in het voorjaa; z!,' ,
talmt zyn knoppen open te vouwen. En op het erf van een
boeiden), langs den landwegin eeiiNoord-Hollandschen iiolderlangs den boschrand grenzende aan de hei. in hel veen om het

riinjiellooze \en. tussehei 1 I ■
kunnen wij nu het spins(>] " -'iniiiirgsehe heuvels, overal
gen bewonderen. 0\ ,.,-y| ^ der takken en twij-
dringend in bet kale lunds naar vorenonze sti'den zijn. onze 1 * ^^1*' aandacht op. at zouden
hier en daar h<>t groen'va !V 'i 'andwegen als er niet
een huizenrij of op st -"i t * " . -^«'baduw w ierp op
zijn zonder zijn berken én '".S- at zou de heirancl
de hooge pojiulieieii. d.-'l" '"'um-Is van Eimburg zonder
de aaneengegroeid,' e, '^'vden in Holland zonder
'"-t huis. de sb,o,ra„d ,'nl" boomluiken voor
eens pas aangelegd,. * ^""der bun w ilgen en w ie ivel
bouw <le boerib'rij. zal in di'j'' gezien ol' een modernge-
onigeA'ing sterk d,. '"^"ds,-hap ,'n in deze nieuwe
winter, is bet vooral de'"n". K<'"i'st. Nu. in den
en twijg,'11. regelniatiir ? '|"^'aande boom. met zijn takken
sorns spookaebliir \ ^ an bouw of grillig-
niet verliest in dev.'.'ll "i" ' - De boom. die zich
"i-t wonlt .M>genoi ,';7; ̂  '"- l
andere boomen. ,11,. takke
zieh VOO!

•  iens kroongeraaniti
ngev\ar \ an duizendei

te ""'"j het \ rije veld. zondeiW(ir,l,'n geknot, in i,.,. inens,'benhanden ti
dez,' zich forsch en retr,.l b,'t li,'ht kon sjielen. zoodal
De boom die in somniiir,'." '''^i 1""" ontwikkelen
vorig,' geslacbten w i'rcf' , ''"l^'de plaatsen dooi
ouden tij,l,'n in reuk '"''''en. die zelfs in hee
alles ombullenden mantel "■ 7 ,^'"'''' 'onder eerals zielig,. stum]>,'rs. inm hiad. staan ze daai
maakt of \ ,,|g|.,„.j,) >nens, b dienstbaar ge-
«■rijgen van ..,1,'n boom"'"' /--"l' '1''^ dorjiden bijnaan;
niet bun vrucbi,',, hu„ r '' "''du'n nmt ,1.' bladerem noch

»  *1 Uil KrilTTli'rL .W
want ook zonde
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bidcsetii. blail of' vruelit zijn zij \ aii elkaar te (iiulersclieiden,
-oorl van -oort. 8Q Ieder Nonrjaar zou men lien kunnen lier-
kennen aan bloei en bloeivs ijzen, de vorm en de plaats van
tot katjes -samengegroeide meeldraden en stampers en ook
aan den vorm van de uitloopendi' knoppen. In den zomer, als
de bladeren zieh hebVien opengevouwen en zijn gestrekt, heeft
men daaraan een mitldel tot herkenning van den boom. hoe
wel dit bij sommige soorten, als wilg en po|mlier niet altijd
o[»gaat. De \ ele wilgensoorten in ons land zijn door den blad-
\ orm niet van (dkaar te onderseheiden. maar moeten gedeter
mineerd worden naar de katjes. Ook de stam en de voornaam-
-te takken kunnen een kenmerk zijn. Glad en zonder groeven
rijzen de beukenstammen uit den grond omhoog, regelmatig
en ronil van voet tot kroon. Sehillerig wit staat daarnaast
het berkenstammetje met lidteekens \ an takken, vol groeven
is fle iepenstam. in vellen scheurt de schors ^■an de plataan
en de knoestitie eik is ook direct te herkennen. Later in den
herfst tinten de bladeren zieh met verschillende kleuren. Hel
dergeel. koperkleurig, vaalgrijs, ieder jaar dezelfde herhaling
\ an het kleurengamma, waaraan ook de soort te herkennen
i>. Maar dan. in den winter, komt de vorm bloot, de naakte
vorm. de structuur, die in den zomer goed was verborgen en
in den herfst langzanierhanrl. hoe sterker de bladerenval is. te
vi>orschiju komt. Want al blijft de omtrek der kroon, de
totale vorm. hetzelfVb' als in den zomer, in den winter domi
neert iets geheel anders, 's zomers zijn het de grootte der
bladeren en de dichtheid der kroon, die karakteristiek zijn
in een landschap. Het luchtige van een berk. waar het licht
doorheen spt-elt of het dichte, lommerrijke van een linde d<)mi-
neert sterker dan hun omtrek, hun totale vorm en zells de
populier treft misschien nog meer d(»or de ritseling en glinste
ring van zijn bewegelijke bladeren dan door zijn langgeiekten
vorm. Maar nu. in den winter, zien we hoe de boom dooi de
jaren heen is gegroeid tot wat hij is. VI ij zien iets van zijn
historie, van zijn ontwikkeling, soms ook iets van zijn strijd
ti'gen de elementen. VI ij zien aan de rangschikking van zijn
takken of hij altijd alleen heeft gestaan, ontkiemd is op een
V rije plek. of dat hij de eenig overgeblevene is van een gerooid
bosch. Vi ij zien ook of hij deel uitmaakte van een rij. of hij
geschonden is door mensidienhanrlen. Dit alles verhalen de
silhouetten, die nu. kaal en ontbladerd, starl en land sitiin.
In de boomgaarden staan de oude. knoestige appelboomen
i'n aan hen voï)raI is h<>l merkbaar, hoe mensehenhanc en C(
ijroei van" een kroon kunnen leiden en vormen en ook hiei eii
daar zijn de iepen langs de grachten leelijk toegetakeld, al
geschiedt dit natuurlijk tot voordeel van den boom. Maai
er staan er nog genoeg waaraan we den bouw van de kroon
kunnen bewonderen. SI Hoewel ieder exemplaar verschilt van

de individueele kleine afwij-een ander is natuurlijk, naast

spron
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kineen. de hoofdvorm van iedere soort gelijk en duidelijk
herkennen. De na langi- jaren volledig ontwikkelde broonte

is namelijk
factoren cn

w ijzigiiigen

liet resultaat van innerlijke krachten, erfelijke
uitwendige omstandigheden, die de individueele
aanbreniicn en waardoor wij dus naast de oor

kelijke regelmaat toch een telkens afwisselend uiterlijk
opmerken. Die regelmaat openbaart zich in <le vaste plaatsing
der knoppen aan stam en takken, kruisw ijs tegenover idkaar
staand bi j denesch. cschdoorn eii wilde kastanje of afw isselend,
eerst rechts, ilan links, zooals bij iep. bciik. hazelaar en linde.
Soms schijnt het alsof er geen reedinaat valt te ontdekken,
maar wanneer we de plaatsen waar de knopl'rn uitloopen ni<"t
elkaar zouden verbinden, vormt deze bj'^ spiraal over
den stam. Natuurlijk ontstaan niet uit alb' knoppen nieuwe
takken. Van vele blijft de ontvvikkelini; pnnten
vormen dan de slapende knopp^.jj ,ij,. jaVc" ""r knnnen
uitloopim. Maar ook de wijze Van veri 'ikki'V- bepaalt nog nii-l
het karakter van een kroon; oo]^ hoek di<"" takken inaki'ii
met den stam. hun taaiheid u, , i .,;,,jii{i-bun lengte, hun
1  I . • 1 !• (1 ()() ri) - r I 'likracht, eigeiischapiieii. dic Ijjj j ^ verschillen, geven
het eigene ' '
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b O O 111-
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gen, hier blijven de hoofdtakken meer apart, vormen een
onderdeel van den boom en het fijne kantwerk ontbreekt.
Ook loopen de fijnere twijgen niet kriskras door elkaar,
zooals we dat bij de iepen zien, maar ieder takje maakt
met den tak waaruit hij ontspringt maar een kleinen hoek, zoo
dat alle takken en twijgen duidelijk in één richting loopen.
Typisch voor den iep zijn ook de horizontale, soms ovcr-
buigende onderste takken, die vooral langs onze stads
grachten zoo mooi zijn te zien. Als de takken nog jong zijn
rijzen zij op vrij groote hoogte eerst schuin omhoog, pas
later buigen zij om, maar worden dan vooral langs den
straatkant dikwijls gesnoeid omdat zij het verkeer belem
meren. Zoowel de beuke- als de iepestam loopt door in de
kroon, zijn als hoofdstam te vervolgen. Sterk en breed zijn
dc twijgstelsels in de beukenkroon, rustend op de gladde,
rechte zuil en deze monumentals boom is dan ook bij uitstek
geschikt voor groote lanen en op de gazons van onze buiten
plaatsen. Duidelijk kan men hier den alleenstaanden boom
van dien uit het bosch onderscheiden, want de inplanting van
de kroon is in het eerste geval meestal veel lager. S] De eiken
zijn misschien wel de boomen die het meest van allen de aan
dacht trekken. Zoowel in de historie, de folklore als in onze
schilderkunst spelen ze een rol en hebben immer door hun
grillig uiterlijk en hun hoogen ouderdom de aandacht getrok-
en. Zelfs nu nog maken wij in de vacantie wandelingen met
as eindpunt een of anderen beroemden eik, meestal genoemd
naai een god uit de oudheid en waarvan de ouderdom dik-
wij s erg wordt overdreven. De z.g. Wodanseiken stammen

aoo^^ Batavieren, maar zijn misschien
ieder dc grillige, bijna lugubere

aineeldingen op oude schilderijen uit
verschillende periodes; op de land- '
schappen van Jacob van Ruysdael
ziet meii vaak op den voorgrond in
allerlei vormen, winterdor of vol in
het blad een grooten eik afgebeeld,
en in de romantiek Averd deze boom
herhaaldelijk gehruikt om sfeer en
stemming te versterken. Alleen
staande eiken hebben ook wel iets
wat op onze verbeelding kan wer
ken. Het knoestige hout, hun ruwe
kroon, die zich zoowel in de hoogte
als in de hreedte sterk ontAvikkelt.
de zijtak, die soms op geringe hoogte
ontspringt en vaak even dik wordt
aks dc stam zelf, het zijn allerlei oor
zaken die den eik tot iets ongewoons
maken. Daarbij komt nog dat het
loof dood en dor, bijna den geheelen
winter in de takken blijft hangen en
net lang duurt eer in het voorjaar
het jonge groen dezen grimmigen reus
wat komt opvroolijken. Deze grillig
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,jt M-roorzaakt door dat deem .11 z,,n takkenstelsel i,„ ,.nden tak weinig ont-
bovenste knoppen zich aan e<'" ,,„,.,1011 geremd. De
wikkelen en soms geheel ni „„,„ale wijze uit
overige knonpen daarentegen lo<M' _i , , ̂  •^'•'itst in

irroei w (M orx. f.,.. u
en soms geheel ni - „„,„ale wi
.o,,pen daarentegen 1 i f spl
dzoodat iediere lak zich „"J' ^„^eii behalve in de...

enkele zijtakken, die naar alh^ ^ j^ar totdat
richting uitgroeien. Dit ,-ecrelniaat in va

ijueiistelsel valt dus een
,ie oudere dikkere takken, meer

ig --f.
grillige kroon

hoofd-
een

u einig regelmaat m valt te
ontstaan, waai " r r

ontdekken, in het jongere t w ijg*^'"'^*'
kige. grillige vertakking op. in takken door
111 het centrum van de kroon z'< " liApkiv vavIa
dezelfde oorzaak ge<>n recht, niaar een zeei g op

17 T. .1 ..liike ziitakkeii heeft zich dus
T-z-t-iiiir uuizaaK r<»rhT. i r. . 1 , *

ebben. Een van de oorspronk.dijke zijtakken
Is hoofdtak ontwikkehl en i> 'l''''';. '''als hoofdtak ontwikkeld 'en i> ib.or s.mun.iane
omvang toegenomen. Het is dezelfde geschiet ei s le zich
nu nog ieder jaar in de jonge twijgen herhaa^ • >en andere
boom. ook onregelmatig en grillig van boow.isoe \iiaeia.wier
vorm in zomer en wii.rer w el een g.d.e.d verschillenden aanblik
oplevert. Doordat het hout vrij bros is. breekt het leelgemak-
kelijk af. zoodat een Aecacia niet een stnmi.eng afgebroken
tak geen zeldzaamheid is. 's Zomers is er van al deze gebreken
natuurlijk niets te merken en de mooie vlinderbloemen, het
aardige gevinde blad maken dezen boom dan juist zeer aan
trekkelijk. een aanwinst in tuinen. ]>arken en jdantsoenen. Op
het eerste gezicht zou men misschien linde en ie]) met elkaar
kunnen verw isselen, maar de lindekroon is meer regelmatig
van bouw en het verlo,,,, der takkmi is ook eeiiigszins anders:
de typisch overhangende takken zooals bij den iep ontbreken
hier. Ook in de linde groeien d<' takken eerst schuin (imhoog.
maar dan buigen zij recht en hebben een meer horizontaal

,^V2r,rc;^I
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rii'liton zich (l(>zc takken weer
golv iiifl- een kroinining door d,-
l anielijk moeilijk is het ook in den winle
\an een esch ti' nndei* stdienh^n.

min oi meer den kandelaar-
nnrluiigen en een zich weer oprich-

^crh...l.. Daarna sciujnt het als.d zij d.m ..verhangenden stand
xan de omleist.- lepetakken gaan innemen, maar tenslotte

.ip. zoodat er een eigenaardige
takken schijnt te loopen.

I-en wilden kastanje
enminste oj. een afstand,

want \an dichtbij herkennen wij de hoomen natuurlijk direct
aan dc knoppen. Beide hoomen zijn vrij lang en slank, ter
wijl de stam zi.di splitst in tam.dijk re.dil .imh.....; eeri.ht.'
takken. ()ok v.'rt.>.jnen h.d.h
Mirm in liun takken, een d
ten. ..p een vetd s.iep.der mani«-r dan de lin.l.-takk.m dit doen.
Naak \.ut...int .1.' stam ean .'cn kastanj.> «mui .dgenaardige
diaaiing. maai .lit is geen special.' eigenschap A an d.'zen h.).)m.
daar .lit \ ersidiijns.'I ook bij an.h'r.' bü.imen m.'.'rmalen wordt
aangetr.dl.'ii en e aak ook groeit .Ie kroon iets meer in de
breeille uit. maar soms ook niet. Dikwijls is h.'t dus ni.'t g.ied
mogelijk .)]) gr....ten alstan.l te ....rdeelen ..f w.' m.'t een kastan
je ..} m.'t een es.di h.dib.'n t.' maken, maar als wc dichterbij
komen, h.'rkenn.'ii we .lireet .Ie knoppen. D.' km.pp.'ii \ an .len
c~(di. Z..O \aak een \ ....i beeld \ (.or ets of teekening. zijn als
het ware geplant ..p een ^crllikt takeinde. terwijl ieder de
harsige, kleverig.- kastanjekn..j.pen kent. §3 .\atuurlijk zijn
d.' wilgen lan.rs .Ie sli...t e\cnals de |)..].ulieren te herkennen
en als .-en enkele maal e.-n wilg niet wa.rdt g.'km.t. maar zich
lot een m.rmalen b..oin kan .uitwikkelen, zullen w.'h.'in t..eh

direct aan ile rechte taai.' takk.-n kunnen onderscheiden, die

li. ht zijn \ an kleur, een g.'lige ..f een bruin.' tint hebben. .Saai.
z..nder fantasie z..uden w e zulk een w ilgenboom kunnen noe
men. want i'.'cht l....pen d.' bijna ..n\('rtakte takken d.u.r.
z..nder knoesten, zon.Ier kantwerk van kleine twijgen en zonder
grillige buigingen. Hoog en slank staan in het Zuiden van ons
lan.1 de groot.' populieren, als luchtige silh.metten in het si.>l-
\.'n.le hi'uvellandsehap. ()[. .1.- Neliiwe zijn h.'t wcr de ber
ken. met hun .Iraaddunne twijgen, waaraan zich reeds vroeg
de manlijke kat jes .)nt\\ ikkelen. die het landschap sier.'ii.
i.angs .1.' slo.tt.'ii -taan naast de wilgen .lok de elzen, nog he-
lailen met .Ie zwarte pr.ip|)en. waaruit d.' v.igels d.' .iranje
zaa.lj.'s hebben wcgg.-pikt. Dan is daar n.ig .'sehdo.irn en de
plataan, die ev.'iials de b.'rk e.'n licht.'iseh.'nde kr.uui h.'cft.
liet li.'ht speelt trouwens als .iv.'ral in de plantenw.'rel.1 ook
in .1.' .uitwikkeling .Ier Vioornkronen een groot.' r.il. Het z.ui
ons echter te \'er voeren hier nu n.ig .ip in te gaan. Daarover
dus een v.ilgen.l.' maal.

EEN VACANTIE IN ZUID-

CORN WALL
lUrnU CltttlS BRKCIIEfSE-'V-GöBF.I.EU zuil.'11 v.'le Holland.'rs zijn. wi.'ii d.' Fuigelsehe bad

plaats Tor.juav bekend is. Z.' zull.'ii zich verin.'id
hebben in .1.' schittering van kl.'uren. di.' deze [ilaats
tentoonstelt. De roode rotsen, steil zich heffend uit .'cii

iliepblauwc zee. waarop witte villa s tussehen .'en overdaad
\ aii irr.ien en bl.iem.'ii. h.'t vr.iolijk.', mondaine strandleven
m.'t al zijn kleuren; dit alles v.irint een beeld om niet sjioedig te
\ergeten. Wij Ned.'rlanders zijn nu e.'iirnaal een reislustig

si'a
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v.dk en hebben een fijnen neus voor de mooi,- )1>E - . ■ in het
huitenland. Natuurlijk zijn er onder U. wier I. --

I I - I . 1 -t 1 1 . 1 1 heui-s zoogevuld IS. dat er buiten de hotelrekening nog l,^.^leden
blijft voor mogelijke uitstapjes in de nahijln-bl. in de straten
van Tor.juav valt men (in figuurlijken zin) ov,.r d,. vele tou
ringcars. .lie klaar staan om Ü naar allerlei selioone oorden te
brengen. De chauffeurs stoppen U een lijst in de handen met
wel twintig verschillende toeren cn allicht zwicht o-c voor hun
welsprekendheid en kiest er één uit. waardoor «e een d«g
rondtuit .-n gulzig sjiiedt of er n.ig mooiers te bekeinien
valt. Oj) zoo n tocht is het mogelijk, dat U ook in Coriiwall
t.-r.'cht komt .'ii één van .Ie sehil.leraehtige plaatsjes te zien
krijgt. -Maar er m.iet z.uiveel afge.laan worden in enkele uren.
.lat <li.' in.lruk z.-.-r ojipervlakkig is. Sf .Nis ge Cornwall 'li
l.'cr.'ii k.-nnen. sji.mr dan het mondaine Tor.juay voorbij• Mi'-'-
sehien st.'lt g.' belang in I^Iymouth en geeft d.' voorkeur om
fi w reis hi.-r t.' .imh-rlu-eken. Deze mooie, interessante haven-
stail is li.'useh het bekijken waard. En als ge dan werkelijk
verder wilt en er niet tegen opziet van al het mondaine af
stand te doen. neem dan het locaaltreintje naar Lo.i.-. Sf Het
begon al te schemeren, toen w ij .laar aankwamen en .iver het
stadje sjir.'idd.' zich re.-ds d.' rust van den avond. Voor ons
strekte zich de haven, dat is .Ie mond van de river Looe.
Steil schoten d.' rotsen omhoog, b.'bouwd met mo.lern.' huizen
in vro.ilijk.' kleuren, totdat we aan de brug kwamen, waar het
.md.' Looe beg.m. D.' haven deelt de stad in tweeën, .-en Do'^t-
.'11 \N est-Looe. verbonden .loor een brug, die uit .Ie zestiend.-
e.'uw .late.'rt en in 18.3.5 gerestaureerd werd. §3 Want Loo.'
is een ze.'r .m.l stadj.'. dat r.'.'.ls in 1340 van zich .lee.l sjn'.'k.'ii
.'11 in cl.' Eng.'lsch.' g.'sehie.l.'nisb.iek.-n w.ir.lt v.'rtel.l, dat van
d.' rots.-n t.' lauj.' oj) 21 .liili 1588 .1.' Sjiaansehe Arinadn het
e.'i st cr.l w aarg.-n.imen. 83 D.' .mde small.' straatjes, w aarbij
d.' steg.'ii in Amsterdam n.ig boulevards zijn. hebb.'n n.»g v.-el
uit h.-t verleden h.'waar.L Dan o|)-. dan afloojien.l in grillige
.mregelmatigheid. bgg.'ii ze om .1.' .nul.' kerk versjir.-i.L M.-n
.lo.irkruist z.' om aan h.'t strand te kom.'ii en hier hi.'dt Lo.i.'
w.'.'i- een geh.-.'l an.ler aanzicht, nu als badjilaats m.'t eenige
hotels en een bijna Hollandsch straiul. wat men in Eng.'lan.l
weinig aantreft, dhim.-lijk bree.l en z.mder de hek.-n.Ie st.'enen
lokt h.'t uit t.it ba.len. Van zee uit h.;eft men een verrukkelijk
gezicht OJ) het dorji. .lat tegen de rotsen ligt versjireid, ver-
sehol.-n in h.'t gr.i.'ii. .NI hooger worden d.i rots.'ii en al weligei
.1.' begr.x'iïng. Een wancb'ling langs h.-t cliff voorbij het sliand
is meer dan m.ioi. Van een aanzienlijke hoogte zien we hier oji
de bruisen.!.- z.-e. die de rotsen bespoelt. En aan de andere zijde
al het laehen.h- groen, grillig in zijn hoogten .-n laagten. Ieder
jiunt bi.'.lt we.-r .'.'ii ni.'uwen aanblik, w ant .-en aan alwisseling
zéé rijk.- kust Heft men niet .likwijls. Tallo.is zijn de kleine
haai.-n en wie van .Ie eenzaamhei.l hou.lt, kan zich daar terug-
tr.-kk.'M, waar alleen me.-uwen van allerlei soort hem in zijn
gemijrn.-r zull.-n ga.leslaan. Want lot mijmeren k.iint m.-n hier
vanzelf. Het lv|)iseh ou.le plaatsje met zijn ruige b.-v.dking
roejit het verle.len levendig v.rnr den ge.-st. En dan de kust
met haar r.itsen. soms tol .lieji.- sji.-l.mk.'ii uiIg.-hol.l, die in
" et v«-rl.'.len tot sehuilplaats.-n .li.-n.len. 1 l.ieveel smokkelwaar

DE ff iPEX VAX POfA'EHRO

zou

tall.mz.'

er .)|)geborg.'ii zijn. aang.-hra.-ht .l.mr seh.;|).m, .be in .1..
oze baai.-n een goede landingjdaats v.md.-n? 83 Eén van
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(1<- irroolslc l)aai(:n is de Talland-baai. oj) een paar niijl alstand
met een ideaal idein, helder strand. We hebben er een halven
dag doorgebracht, nagenoeg geheel alleen met de zee. rotsen
en vogels. SI Weer een paar mijl verder, steeds langs de eliils
wandelend, komt men te Polperro. Eerst klimmend, langs een
smal steenig bergpad hoog boven de zee. En dan ontmoet
men in al die eenzaamheid een eenvoudig steenen kruis, hoog
hoven het bruisende water, afstekend tegen al het groen.
Enkele namen staan erop: die van de gevallenen uit Polperro
in den wereld
oorlog. S! We
zwijgen en zijn
me<'r ontroerd
dan bij het zien
van den C.eno-

taaf in Whi te-
hall. Ook deze
kleine rustige
dor])jes hel)ben
hun offer ge
bracht. En ter

wijl we al weer
verder klimmen,

zien we nog eens
achterom naar

het stille kruis.

S3 Nog steeds
klimmen we en

van Polperro is
nog niets te zien.
Langs den weg
een overdaad

van bramen, rijp.
groot en sappig-
zooals we ons

bramen voorstellen, maar nooit in werkelijkheid vinden.
§3 De avond daalt en over de zee ligt een fijne nevel. We
loopen harder, voelen ecnsklajjs de groote einzaainheid. Vi e
dalen nu. steeds sneller, maar nog steeds geen Polperro.
Daar klimt iemand naar hoven en ongeduldig snellen we
hem tegemoet.
Hoe ver het nog
is? §3 .. Just a sto-

ne's throw". en

werkelijk, nadat
de weg een bocht
heeft gemaakt,
ligt het vis-
s c h e r s ]i 1 a a t s j e
voor ons. We zien

een kleine ha

ven. wat oude

huisjes en gaan
door nog nauwe
re slopjes dan te
Looe. In de hui
zen zien w c pe
troleumlampen,
de fashion dei-

bewoners is vele
jaren ten achter
en ook htin taal

is het Engelsch
van 'n honderd
jaar geleden. Het
is als uit het.

sprookje van de
Schoone Slaap
ster. We komen

langs het Beaeh
house, een oud
Het

/A DEK W IKTER ÏÏ ORDT H

Foto SlephniuRky
OP A' OKK JSAAli

uitziet op dedonker huis, dat
water is laag en achter het huis is een drog HVfll.
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bu-^je nux-t w td heel g<-k inaiioeuM-eeren om op den hreederen
verki-ersweg t<- komen. S! .Als we Looe bereiken, vinden we
het plotseling heel mondain en daar we te laat zijn voor ..din-
ner" in het hotel, nemen we genoegen met een vischsupper.
We mopperen niet als er niet anders op tafel komt dan ..fish
and chips'". Neen. wc zijn het er over eens. dat Looe toch
eigenlijk heel comfortabel is. Vfant we kennen nu Polperro.
Maar wc kennen ook een stukje ongerejite natuur.

K e i z e r W IL-
HELM 1 komt
door G-iünbsrg.
een prachtige gr-
legenheid voor
den burgervader,
den monarch een
beker G,üneber-
ger wijn aan te
bieden. De kei
zer proeft het
duivennat eens
goed en merkt
dan met een
glimlach op: ..De
(fi üneherger wijn
lijkt me veel be
ter dan zijn roep
is: hij .smaakt
uitstekend!" —

..M a j p s t e it,"
stottert de bur

gemeester. „we

hebben nog veel
beteren!"

REEËN EN HERTEN
DooH Du. G. H\kkm)kk<;ht

ZI.I N de reeën al 011 regel 111 aI ig o\ er

(
waarop uit een (Ier ramen het afval en de inhoud

wordt gedeponeerd. Wij concludeeren

Iilek.
l^'Hn de

hygiëne hier honderd jaar ten achter is. p-""*'
opeens geen lust hier ons ..d'inner" te gebruiken "

later ook blijkt onmogelijk te zijn. want ..het Café" '
staat meer dan een ..tea" te verstrekken. S3 .\ls
daps de autobus de nauwe hoofdstraat indrai
perro weer tot onzen lijd lerug te komen. Maar het kll

toiletemmer
dat ook de
voelen we

wal

niet in
dan cens-

schijnt Pol-
'iiK'

L onder de SNEI'J »

Veluwc" en dj,
maar even goed

baan. zooals wc dii
nog aantrefb

ken

eig

(Slot)

land ^verdeeld, de
plaatsen. w-aar
herten in walden

st aat voorkomen,

zijn te tellen en
dat nog maar al
leen als we het

woord wild zeer

ruim opvatten.
Bij de reeën heb
ben wij al gezien,
dat bun bestaan

hier slechts mo

gelijk is onder
de strenge be
scherming der
jachtwet, maai
de herten kun
nen zich hier fei-
t e 1 i j k slechts
handhaven dank

zij de particu
liere bescherming
door de jagers
zelf. Dat geldt
niet alleen voor

die herten, welke
in een afgeperkt
terrein gehouden
worden, zooah
O]) de ..Hoogt'
w ild meer zijn-

wild-
enlijk he,>I,.maal • ,

voor de enkele best a"'»''" '
op óén of twee plaatsen op de

11. Een otcrgang tn,„schcii <lo dieren achter hek-
en de ..vrijen" vormt de lierienbcvolking van de kroon

domeinen. n.n.iilx
(I( • 1 - ming Welke d<' herten genieten door

jachtwet dus), goed te hegrijpen-'
^  Jaoht (behalve door de
tenjaeht onder I" ^'"''•l'ties der hertenjacht. Diehor

«"•lore als T ' '1'' middeleeuwen V"<toit siipor-jachtsport. Daartoe zal''co
-ik;
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uel de edele ae>lalte van hel dier /elf hel>he„ hijuedra-rn.
met de praehtifj.. trupheeën. di,. h. t ..,,h-Ne,t. als d(
tvvijfeld reeds vroejr in^fi,ed(>u sehaarseht
tot een seleet vermaak voor di
nog zijn de herten st<M-k aan het

onge-

'ze jacht
aanzienlijken stein|)(dde. Kn
grootgrondhezit gebonden

De hoogt'
\an tien h<

baarheid, du

.

die de

i>ri)s. (lie men op ..(-n \t elverzekerd voortbestaan
'rtenstand sttdde. gepaard aan de groote ktvets-

zoo n groot dier in onze streken nu eenmaal
eigen is. voerde al gains tol allerlei beperkingen, die de

jager
zeil oplegde.

ï

Fat O Kunf.!

zieh

Zoo ontwikkelde
z ieh V (loral de

sluipjatdit in te
genstelling tot de
drijfjacht en werd
een heele tak \ an

w etenseha[). \ oor-
al in het Duitseh-

land van de eerste

helft der vorige
r-

eeuw . met zijn vele
latifundiën. was
die jacht sterk
ontwikkeld. De
eischen. die aan

een jager van zes
sen klaar worden

gesteld, zijn niet
gering en zijn
scherpzin nigheid
in het sporenlezen
doet niet onder

voor die van \\ in-

netou. Hij moet II IM>i: 01' DF.y l ITKI.IK
aan die sporen kunnen zien of hij met een hert dan wtd met
een hinde te doen heeft, of het dier stapte, draaftle of in
galoj) is w i'gge\ lucht ol liep te grazen, of h("t jong of oud is.
groot ol klein. Ook de vorm van th' uitworpsehm verraadt
liem onmiddtdlijk het geslacht. Ken ander punt. dat duidelijke
taal sprtu'kt
over het kali
her van een
hert. zijn de
hoornen.waar
aan het zijn
gewei geveegd
hi-eft. Ken

jonge spies-
hok doet dat
heel wat he-

< ' h e i (1 e n e r
dan een oude
t w aa Ife n der.

die de hoornen

z ó (i O n (1 e r

handen

neemt, dat de

vellen er hij
hangen. Ook
zonder te ve

gen laat het
m a n n e t j e s-
hert (kortweg
hert geheeten)
duidelijke tee
kenen aan de

lioomen ach
ter: een heel

sjioor van gebroken en
dien het genomen heeft, hen andere kwestie, w aaraan \ et
aamlacht wordt besteed, zijn de sporen, die ontstaan tij-
liens de jacht ztdf. (>p de jilaats waar het hert werd aan-
iteschoten. zijn meestal wel wat bloed en haren te vinden
en nu is de groote kunst er echter te komen waar het schol
.zit". Dat is natuurlijk van vctd htdang in verhand mcl
tic gedragswijze die de jager nu verder heeft te volgen. Zit
het schot h.v. in de longtm. dan zal hij de vervolging
-lechts langzatim en \otirzichtig voortzetten, teneintic het
hert tijd te geven om ..ziek te worden . In den tegenwoor-
diiren tnd is er van die |agersvakkennis wid mm en andei

l'nld van dl' Peppel

geknaktt takken

en andere kwt

verraadt den vvcg.

IIFRTF.

en valt met de sctiarc toegcwijdt
volgelingen van Huhertiis. die geleid worden
door een soort ruige genegenheid voor het edeh
iloor het roofdicrinstinct

verloren gegaan. N an den industrieel of handelsman, die af en
toe een paar dagen uit jagen gaat. kan bezwaarlijk zooveel
deskundigheid worden verwacht als van den landheer, die zijn
heele lev tm in de hosschen doorbrengt. Maar wat hetd't dit
alles nu met het behoud van den hertenstand te maken?
Zeer veel. want di<' staat en valt met de schart

veelmeer
in L V VU IV ht^i t- dan

dat de sentimenteele dierenvriend
maar al te vaak
bij hen veronder
stelt. De twee
maatregelen, die
door deze herten-
vrienden genomen
worden voor het
behoud van hun
wild. zijn de com-
[lensatie van de in
onze streken on

vermijdelijke de
generatie en de
V O e d se 1 voorzie

ning. Om een goe
den indruk te krij
gen van de dege
neratie. waaraan
de herten geduren
de de laatste twee
eeuwen in Europa
onderhevig zijn, is
niets zoo leerzaam
als het vergelijken
van de geweien

de in den ouden tijd geschoten prominente exemplaren
recente. In de groote geweiencollecties, zooals die in

• f (\ l)K.\ BOSCIIHAM)

(h

V an

met

tv' /^  % ■

■/■■ 'f-

•«.■eor ' i£ ' .

vide Duitsche kasteden te zien zijn. is dat licht uitvoerbaar.
ij zien dan. dat er aan het begin van die jieriode nog herten

voorkw amen met aantallen einden, die nu in het geheel niet
meer bereikt
worden en een
V e r gelijk ing
van de g e-
wichten der
0 O g e n s c h ij n-
1 ij k gel ij k-
waardige ge
weien toont
ons. dat ook
die nog voort
durend afne
men. Onge
twijfeld mo
gen we de ge-
w eiontwikke-
ling als maat
staf gebruiken
voor de alge-
meene disjio-
sitie van zijn
oorspronkelij-
ken eigenaar
en dan valt
uit deze da
ling niet veel
anders te be
sluiten dan
dat het hert

aiditeruil gegaan, in zijn topprestaties ten-
Dal is ook heelemaal niet te verwonderen, want door

versnijipering in tallooze min of meer geisoleerde revie
ren komen de kapitale herten hij de voortplanting vaak
niet meer voldoende tot hun recht, zoodat juist de meest
waardevolle lijnen onvoldoende doorgefokt worden. In pre
cies dezidfde richting werkte natuurlijk de omstandigheid,
dat eeuwenlang de jagers, wien het vooral om trojiheeën te
doen was. de mooiste exemplaren in hun revier wegschoten
en de minderwaardige lieten loopen. In dit ojiziclit zijn de
jagers van de laatste halve eeuw hun vroegeren collega's ten
minste voor. Meer oji de hoogte met de op de wetten der

KALF

voortdurend
minsti
(h
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erfclijkheicl «teunende^ 'JledTrLemidrot''rUeilersl wog l."
zn er vooral op u ^ ^ on een volgend ge-

i

e,;,ol.. r e.- 1..-'
rteii zijn dan weldoorNoed aJs op pen

(Ir kraehtsontplooiing. die wij nu
anderen tijd "i'„,lrukvvekkend. De sterkste her-

IS \v<

schieten en zoo

slacht over te

haar door ieman

e beletten hun aanleg op efdr^g Maar dit is natuudijk alleen u.tvoer-
ind die het heele gebied door en dooi k.nt.

r komen en die ze ook weet te \m
r

^ekeri het heft in handen. In koude
■Ie hoseh van hun sonoren

er;;ud;„-.«.pe.. Te,..n,,.,ra
,.ri. in alle gr"oo'« .evinrcn eenvoudig j-a» voor^jaar va..-worden

te zien ki ijg' t ulf w
,en krijs. " n" "t,.!
„achten
hronstro* ])- - .der dicht bevolkte
ander en gedurende den bronst, zijn de herten op

geheel
ergens anders antwoordt een

streken worden ook de
een.

d nietagen

gesteld wat er
houden met de verlangens van

geschoten mag , zonder rekening te^  - gasten, die het op recordge-
hiin mooist ^ ,vaard om dat eens mee te maKen. ivteestai
slapelonz<' ,,,,.ide of andere open jilaats in het bosch.

het n ;eker o
mee te maken. Meestal

ok op onze Veluwe wel een paar

is de bronst plaat.---^^^^^^ den nek. laat het

ten grond het peil der gewee ien w(

Den koj ,.,.nen
I  fbert den <<mnbronstnt' ...L il.(.rklinke

ren,°bleek wefuit de inzendingen van de m eenige tientallen•Ik.

nac
htlucht w. n.

maar zich aan

kreet na den anderen door de stille
De hinden schijnen op dat geluid

het hert vertonnen doen ze

jaren in de Veluwsche domeinen verzamelde geweien, wel,  .. erschillende tentoonstellingen heeltwijlen Prins Hendrik op vers de actieve bescherming,
natuurbescherming zou

adruk, omdat
ingezonden. Dit was één zijde van
welke nooit door een louter passieve
kunnen worden gecompenseerd. Ik zeg dit me "j
te vaak de meening wordt verkondigd, dat de jacht uiwh ntijd is cn dat de herten nu maar aan de hoede van gi-
weerlooze natuurbeschermers

af te komen. jjadelijk. <lit moet hen opzoeken. De jon-
toch ook abuis nog in hun gezelschap mochten
•rpre herten- „„der complimenten verdreven en nu he-
r  . 1.,., wordin /.-"o ii>evi»ae».

t \'lde
-t recht. Het oude hert heeft steeds een

aint (te 1.^-" . de jongsti- hinden, die in den regel
idjzomh'''.'' ^ ,„„t gew eld gedwongen moeten worden.(

e

echter m>" w al

moeten worden toevertrouwd
S3 De andere directe wijze
waarop de jager zijn herten
verzorgt, is de voedering,
meer in het bijzonder dan de
wintervoedering. Maar daar
over zijn onder de deskundi
gen de meeningen nogal ver
deeld. Het natuurlijk voed
sel van het edelhert wordt
natuurlijk gevormd door alles,
wat het in het natuurlijke
middeneuropeescheloofbosch
aan vruchten, bladeren en
grassen kan vinden. Maar
wat moeten die stumpers nu
beginnen in onze horribele
plantages van grove dennen
met kalen ondergrond, of
zelfs in het hooggeroemde ge
mengde hosch, met eveneens
nagenoeg kalen ondergrond?
Natuurlijk vergrijpen ze zich
daar aan de takken en de
schors van het waardevolle
hout zelf en verder wordt dat
menu, evenals bij de reeën,
aangevuld met alles wat de
boer op zijn akkers verbouwt
en zoo zien we dan ook heel
regelmatig tegen de scheme
ring de herten het bosch uit
en de velden intrekken. Na
tuurlijk is niet iedereen claa
al weer gauw de bekende hooge wildhekken verrijzen. Wat
moeten ze dan? In heel groote boschgebieden kunnen ze het
nog wel even uithouden, maar anders moet toch de jachtheer

Dat gebeurt dan en door direct bijvoeren van hooi,
eikels en kastanjes èn door het aanleggen van wildakkers en
-w eiden. Tegen de direete voedering zijn echter, vooral in de
groote revieren, wel enkele bezwaren aan te voeren. Ten eerste
is het gevaar niet denkbeeldig, dat hierdoor allerlei oude en
minderwaardige dieren, die eigenlijk hchoorden te verdwij
nen, toch nog in staat gesteld worden om den winter tloor te
komen. Bovendien schijnen de sterkste herten haast niet op
de voederplaatsen te komen, en daar natuurlijk overal eerder
gejaagd wordt dan daar in de buurt, is dat ook al niet erw
bevorderlijk. SI Deze kwestie brengt ons direct op het kudde'-
viM-band der herten, waarin zich de sterkste herten niet wen-
schen te sehikken, een verschijnsel, dat bij veel hoefdieren
voorkomt. De minder zware herten vormen kleine troeiijes
cn { e gioote kudden worden ten slotte gevormd door de hin
den van alle leeftijden, de jonge herlen en de kalfjes. Deze
tioepcn worden steeds aangevoerd door een oude hinde De-
durende bijna het geheele jaar wordt dit verband in stand
gehouden, alleen in den bronsttijd wordt het verbroken, maar
1 il.'i "i ? G li^ tenwereld op zijn koji. S! Die bronst-lijtl begint in September, soms al in A

L£ CUATEAV I)V HO

tugustus en duurt tot

op zichzelf alweer aan-
h'iding geeft tot heftige too-
neelen. De oude hinden wor
den nogal verwaarloosd en
zoeken dan vaak hun troo,st
bij de voortdurend om het

rondsluijiende jonge
die echter goed moe-

t roepji'
herten,
ten oppassen, dat het bronst-
hert ze niet in de gaten krijgt.
Dit moet zijn harem echter
w eer met kracht verdedigen
tejceii de even sterke herten,
die er tot dusver nog niet in
geslaagd w aren, er een te vor
men en zoo wordt de geheele
bronsttijd één voortdurende
reeks van gevechten. Die her
tenduels ontaarden niet zel
den in een strijd op leven en
dood. De opening lijkt wel
wat op Jajiansch worstelen:
hebben de twee geweien elkaar

gaat

I TE SAINT EMIIAON

gesteld en dan zieii w(

nmaal stevig te pakken, dan
het stooten over in een

du VS en. waarbij beide dieren
bet uiterste van hun krach
ten vergen. Soms liggen ze
heeleniaal op de knieën van
hun voorpooten. met zwoe
gende flanken en met bloed
beloopen oogen. Het gaat er
maar om of het hert. dat ten
slotte weggedrongen wordt,

zijn wending vlug genoeg kan maken om in galop weg te
vluchten of dat de overw innaar er in slaagt hem tijdens die
manoeuvre met de scherpe oogspruit te doorboren. Soms
raken de geweien zoo vast in elkaar, dat de dieren er niet
meer in slagen vrij van elkaar te komen, in dat geval
vinden beiden een ontijdig en ellendig einde. In het Zoölo
gisch Museum ti* Amsterdam kan men een paar geweien vmn
rendieren bewonderen, door jirof. Mav M'eber gevonden op
Nova Zembla. die blijkbaar aldus aan hun einde zijn gekomen,

is iets dat voor het bronstige hert iias oii de zooveelste
•  L- »v* .V —, 1. • T -1 , * '

Et en

plaats komt en aan het einde van den bronsttijd zijn ze dan
ook broodmager geworden. Nu komt de beurt pa's aan de
zwakker(> broeders, voor zoover die zich tenminste niet met
d imin?e oude bindnd eii hebb.... kunm-n bemoeien. I it dit verloopJbjkt wel duidelijk, hoe -fi fatah-n int loed het verdwijnen
van de sterke groote herten
het nageslacht mo("t
veel

'rlelijke samenstelling van
hebben: zij behooren een onevenredig

te eerste dagmi t an hun Icmmi
boorte schijnt

som s nogal bezwa arlijk te

den
ook
onr

.SI
ei — .juni im zijn gedurende

t olkomeii huljieloos. De ge
gaan en er zijn wel
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meestal o\-er-

^^eva len l.eken.1 waann l.cseharheiders ,le hin.l.- hel,hen „me
ten helpen. groeien rehter snel en volden ,lan ,1e moe,Ier
op ,len voet. gezoog.l vvor,l..n /.,• tot aan ,len vol.en,len hronst-
t.j, . In ,1,- t.ee.le In-lft van h,-t e,n-ste levensjaar ontwikkelt
/.„•h In, het ,,onge h,-rt h,-t e,-rste gewei, een paar eenvmnlige
onvertakt.- spn-sen. -/.on,h-r rozenkrans. Wanneer het ,lier
tu,-e jaar on,l ,s. wor,lt ,lit verwissel,] voor een nieuw. ,lat
wel een rozenkrans he,.^ en meestal ,lrie ol' vier takken
aan lederen kant telt. Het galTelstailinm wor,lt
ge>lag,'n. 1,-,Ier jaar w,)r,lt nu v,'r,l,
.lat zich hij e,-n gezoml. go,-,l g,-v„^,1 h,-rt. v,,orl,),,,d.r s|, ü
v.-r.lei- hhjlt ontwikk.-h-n. al is het ,lan ■ '
.-iiulen. dan t.ioh in gewi,-ht. Het zou
te gaan ,»p ,1e immenclatuur van alle

ever w illen wij d,- g,'w,'ivorming z,'li'nog ,-ven on,lei-
eg van h,'t ,','rst,' gewei w,)r,lt

paar uit groeiingen van het v,H>rh,).)rds-
','1 intact hlijit. t,)t zij hun volle
£aat h,'t hert .lie huitl er alsehu-

kingen. lie
ile loupe m-men. D,
<£evorm,l ,l,,,,r een

1,,',-n. v\aar,>v ,'r de huid .
lengt,' hehhen bereikt. Dan

-r ,',-n nn-uw g,'w,'i g,'v,)rm,l.

o.»k ni,'t in lu-t aantal
t,' v,'r vmeren hi,'r in

verschill,-nd,' vert ak-

z,- m,'rkwaar,lig. Haar verled,-n v,-rliest zich in ,1,- wa-rchl
van dc l,'g,-n,l,-n. Sinds onlu-uglijk,- tij,l,'n werd haar gel)i,-,l
l

flank

hin,lingsweg,'n

vlakte, door

v,'r,l,',liging en
,','n heuvelrug heh,',-rscht. is ,-,-n
centrum van hewaking. .Aan de

r,'n t,-g,'n e h,t,)men. zo,,,la

ver-

Ko-

,1,

h,'t e,'rst,- van

nen verwo,'st.

(lint

d,- stre,'k.

maar w,'ei

1),en
t h,'t gro,,tste d,-el van het

l,l,,,,t w,,r,lt gelegil. \ an natur,- is dit natuurlijk wit. maar
i1,,,,r ,1e st,,lten uit ,1,-n hooinhast krijgt het dadelijk de he-
k,'n,l,^ bruin,- ,,t zwarte kleur. All,-,'n d.^ punten hlijv,^n min
ot m,-,-r wit. Om het ,,n,lerste gedc-lte blijft tle huid echt,'r
zitten en het

is juist op de
gr,-ns van het
behaarde en

h,'t kale ge-
.leelt.-, dat het

gewei a f-
hreekt. Het

behaarde ,,n-

,1 e r s t e deel

h,-et de rozen-

■^t,,k. ^ anneer
het afw,-rpen
pas i s g e-
beurd. ziet de
1) reu k V lakt e
er nogal bl,,e-
,1 e r i (£ ui t.
maar ,1e hui,l
v an d,- rozen-
<t,,k groeit
daar al gauv\
,, m h e e n en
,1 a n begint
m teen ,1 e
nieuw,' been-
va,rrning. De
hui,l is rijk
met bl,,eflvaten vo,irzi.'n. wat bij een dergelijk snel gro,-i-
proees o,,k wel no,jdzakeIijk is en voelt ,)ok opvallend warm
aan ! leder gewei, van het tw,',-de af. heeft ond,'r aan d,'hoof,l-
-tang ,,[) de grens van den rozenstok een rijk gepar,-hl,- v,-r-
.likking. ,lie r,)zenkrans he,-t. Bij het afbreken van het gcwa-i
gaat ieder jaar een dun schijfje van den rozenstok me,-, zoodat
bij ou,i,'re herten de rozenkrans steeds dichter o], d,'n kop komt
te zitten. SI De ..kwaliteit" van een gewei wordt h,-oord,-eld:
in ,1,- eerste plaats natuurlijk naar het aantal einden, maar
verder ,,,,k naar h,'t g,-wicht en naar de pareling, dat is d,-
.)ntw ikkeling van de rijen witte kn,,bbeltjes. die vooral bij ,1e
reei'-n zoo sterk ontwikkeld zijn. S! Het gebit l,'v,-rt. althans
bij jong,- herten, ook leeftijdskenm,-rken op. maar st,'eds vor
men ,1,-. hij ,,udere hert,'n bruine, klein,- hoektand,-n uit ,1,
Itov.-nkaak ,-en ho,,g gewaardeerde jachttropln-e. een wel
kom,- aanvulling van h,-t gewei.

SAINT EMILION
DOOR H. v.v>f Loon

K naam behoeft geen nadere toelichting. Tot de in-
krimiting van ,1,- alg,-meen,- koopkracht gingen ,-i

d,-z,-n Bord,-aux in flessch,-n of vat,-n
laatst,- jar,'n zijn z,- v,-rminderd.
,-,-n belangrijk,- afn,-m,-r van. S!

ieen bod,-m dankt ,1,- plaats

RUINES VAN HET KLOOSTER DER

D
maar

vracht,-n van
naar ons laml. D,-

Ne,Ierland is ,-r nog
Aan het pr,),luct van haar w,-

 CORDELIEREN TE SAINT EMILION

„-w,,,,n,l. 1),
natuurlijk,

m,,,-sl zich vanz,-U een sta,l vli
in ,h> vlakt,- ten nutte

m,-in,-n h,-hh,-n ,-r zich g,-V(-stig«l ,'n wt_
t jaar 275. ,1,- legioenen van keizer Valerius Prohiis. di,- er

,1,- h,,ssch,-n ontgonnen, de mo,-rassen dro,>glegd,-n ,-n ,1,-
,-,-rste wijngaar,l,'n aanlegden. In elk geval zijn ,-r Ronu-in-
sch,- ,,v,-rhlijfsel,-n gev„nd,-n. Naar h,-t he,-t h,-,-ft ,1,- villa
van ,1,-n ,lichter .Ausonins ,-r g,-staan, maar m,-t ,1,-n inval
van ,Ie Got,-n in 40(> krijgen w,- vaster grond „n,l,-r de v,,,-l,-n.
Zij hiehlen er ge,lucht huis en in ,1,- Te eeuw pas h„uw,l,-n

monnik,-!! van Sint B,-n,-,lictus er ,-,-n kl,>ost,-r. misschien
In 732 w,-rd h,-t door ,1,- Sarace-

opg,-h,,uw,l en dez,- h,-ropstan-
zou te danken geweest zijn aan een monnik. ,li,- zijn

naam aan d,- jilaats zou g,-v,-n. Emilianus. SI D,-z,- Emiili-
anus had zijn hretonsche geboorteland verlaten om ,1,- ,-,-r-
hewijzcn te ontgaan, waarmee hij overstelpt w,-rd !v,-g,-ns
een w,)nd,-r. ,lat hij verricht zou liehhen. Te .Saint Emilion
wordt nog ,h- kluis in de rots getoond, waar hij aanvank,-lijk
schuil[,laats z,,cht. Hij trok spoedig een kring van mannen

tot zich. die.
ile werehl ,,nt-
vlucht. naai
de regeh-n van
Sint Be nu ,lic-
tus h-efden ,-n
de grotten als-
in,-,1,- ,1,- ..on-
deraardsche"
k,-rk g,-grav,-n
zou,l,-n h,-b-
hen. Later is
.Saint Einili,)!!
nog e ,- n i g ,-
malen t,- vuur
,-n te zwaar,1
v,-rwo,-st. ,).a.

d,),jr de No,)r-
mann,-n. In
1199 is het
do,)r loning
.lan z,)nd,-r
Land 1,)t sta,l
vn-rhevn-n. Het.
werd ,1e sp,-el-
hal van de
oorlog,-n tus-
sch,'n Eng,-1-

schen
lijden
,)Orl,)g,-n

e

haar wereldnaam, maar ook uit andere gezichtspunten is punt

n Franschen en had daarond,-r in alh- opzicht,- te
Naderhand is het ,-en slachtofl,;r van de godsdienst-
n gew,-,-st en in 15()3 d,)or de aanhang,-i-s van dc

liervorming g,-hrandschat, maar ni,-t mind,-r had h,-t van
de kath,)li,-k,- soldat,-n te lij,l,-n. daar geen van h,-i,l,- par
tijen deze v,-sting aan d,- ander,- gunde. En wat ,1,- pro-
t,-stant,-n aanging, d,- klo,)st,-rs. waaruit het gro,)t,-nd,-els
heston,1. war,-n hun ,-en do,)rn in h,-t oog. SI .Saint Eini
li,m d,)mm,-lde daarna v,),)rt t,)t 1792. in welk jaar het zich
,-en revoluti,)nnair,-n geme,-nt,-raad koos. Liet z,)u daarmee
wel l,)sg,-loo])en zijn. als na dc verbanning van de gir,)ndijn-
sch,- leden der (ionvcntion een handvol hunn,-r zich ni,-t
in cl,- naburig,- st,-<-ngroeven in veiligheid meende t,- kunn,-n
brengen. Zij^werden uit die haeh,dijk,- schuilplaats verbist d,i,)r
e,-n aanhangster, di,- de zeven vluchtidingen verlmrg in c-,m
30 meter diepen put. op den bodem waarvan een v,i,-htige
gr,)t — zij het hun zoo gerieflijk mogelijk maakt,- ,-n van
voedsel v,>orzag. Dit luisterd,- nauw. want het kwam ,-r,>i) aan
in een tijd. t,),-n ied,-r maar f'-t^n pond hro,),l jier dag ki,-,-g.
g,-,-n argwaan t,- wekken. Z,- bl,-ven ,-r ,)ngeve,-r e,-ii maand.
t,it ,1,- vrouw, die hen v,-rzorgd,-. ge,m kans zag hen t,i
d,-n. Vijf van hen eehter keerden sjioedig te Saint Eindmn
t,-rug. waar zij het acht maanden lang uithi,-ld,-n in ,-en
r,)inmelkast op een zolder, die op haar hoogst ,-,'-n m,-t(-r mat
,-n all,-en ,loor ,1,- r,-t.,-n van het dak lueht ,-n licht ,mtvmg.

1),- w,),-lig,- jaren war,-n daarin,-,- vo,)r het stadj,- v,),trbij.
Behalve als wijnc-ntrum ontwikk,-Id,- h,-t zich als mi,1,1,-1-

van toeristische uitstapjes en oudheidkundige nasp,)-
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ringen. Zijn huizen stapelen zich ainphitheatergcwijs tegen
de helling van den bergkam. De reiziger, die er het eerst
komt, doet het best op het kerkplein halt te honilen en

wandi'len. 11 ij komt dan
op

vandaar naar de oude wallen te
voorbij het logis Malet, een schilderachtige constructie uit
— " ■ ' '— — den wal van de stad en ver-de 15de eeuw, opgetrokken op

der een warboel van oude vervallen muren en vochtige in
gangen van thans verlaten groeven. De stad overziende,
wordt men terstond den vierkanten toren van het C.bateau
du Roi en de slanke campanile van d<' collegiale kerk met
bouwkunstige motieven uit 12e, 14e en loc eeuw gc\vaar
En dan zijn er de kloosters, waarvan één bcwonderenswaardij.,
bewaard, het andere een voorbeeld van romantische ruïnes
en de al genoemde kerk ,,onder den grond . de eenijx,. yan
Frankrijk, de kapellen en overblijfselen van burgerlijke monu
menten daargelaten. Met dat al is Saint Fmiliui] alles
behalve een doode stad. M'ie de scbibb' achtige ,;|,.ate,i
inloopt, staat gauw versteld van het vertier. Men \ i„,lt
zoowel den archeoloog, tuk op het ontsluieren

als denuit vervlogen tijd,
g<'heim.'n

toerist, aangelokt door de
schilderachtigheid van de
plaats en de bekoringen van
den wijn of de jeugd, die er
zich in wandelingen verpoost.
SQ De Monolithische kerk
dateert uit het einde van de

11e eeuw. Ze werd in de rots

zelf als het ware gesneden
en bestaat uit drie ..sche

pen". De klokketoren is van
later. Het vermelde kasteel

werd door Lodewijk VIII in
het eerste kwart van de 13e

eeuw gebouwd en heeft als
raadhuis gediend. De colle
giale kerk (12de tot 15de
eeuw) is een mengeling van
romaansch en gotiek met
twee bizantijnsche koepels;
men vindt er nog schilde
ringen uit de 12e eeuw. Van
de ,,kloosters" verdient voor
al dat de Cordelieren belang
stelling wegens zijn sierlijke
zuilengang. 03 Wat de mo
nolithische kerk betreft, te
voren moet er een grot of
Steengroeve in de rots uitge
hold zijn geweest. Later
bracht de gelijksoortigheid
van de steen de menschen
op de gedachte, de kerk in te

.graven in plaats van ze op
te trekken. De hoogte van
de gewelven werd bijgevolg
door de hoogte van de rots beperkt. De ingang was oor
spronkelijk stellig maar een nauwe ojiening in het midden
van de rots. Nadien is ze verbreed en met een sjiitsboog
bekroond. De bouwvallen van kerk en klooster der Foi-
delieren vormen een der voornaamste bezienswaardigheden
van Saint Emilion. Er bleef slechts een ..schij)'" uit de
15e eeuw van. dat niet overwelfd schijnt geweest te zijn.
De ruïnes van de kerk zijn thans door een woeste \egetatie
van struiken, lianen en klimop overwoekerd evenals het
klooster zelf, dat onder een wilde vacht van kliinoj) schuil
pat, welke zich met varens en mossoorten langs bosen en
pnteelen .slingeren en de steen bedekken. In de f2e en
3e eeuw werden de wallen opgeworpen, waarin zich de

bressen van eenige zwaar verdedigde poorten oiienden met
schietgaten en de rest. Van die zes poorten is alleen de Porie
Brunet over Men kan zich nog een voorstelling vormen
van de beteekenis van particuliere huizen in de middeh-eiiwen
daar ter stcMe. Een van de oudste en meest geschondene is
Allerw kroo,rvan de ld^Iciwege lanp den heuvelrug en in de vlakte is de grond
rap wijnparden overdekt. In 1312 verplichtte de vroed
phap zich jegens den koning van Engeland, meester van
iet land, hem - toondertijd Eduard II _ 3,, .n ; /
leveren, „helder, zuiver en onversneden" De

1
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VIJVER IF\ IIET W ATERK

rijn
souverein was

buiten

I  I - ... dol bil den sti-deliiigen het voorrecht schonk,zoo 1) I) ; I , .yangeii te kunnen vMirden genomen.

r: .,r:T Li, ^
:  de beste u ijneii gei ang^el.ikt en al .poedig kwam he,

gerechtvaardigde verlangen op h<-rn egen knoeiers te be-
schennen en het merk van herkomst te c schen. want wij„.
bouwers uit d.- buurt maakten er ni.sbiuik van. De kenner.s
weten den bijzondcren smaak, «ie kleur, donker, .phitterend
cn fluwcelig. eii het even biltere bon,,uet onmiskenbaar te
identificeereii. Na zes maanden m de les^i gpoeld te hel,,
ben. wint hij nog aanmerkelijk ^ De bodem drapt daartoe
grootelijks bij. Hij is gemengd met leem en ka k en lager
stoot men op za.ui mi ijzer. \ m.ral sinds de druifluis er haar
intrede deed. wordt aanhoudende zorg xan de eigenaars ver-
eischt. De eigendommen zijn er weinig uitgestrekt. De ge.
middelde wijngaard meet 20 tot 30 hectaren, met een jaar-
lijksche productie van tiisschen 00 en .0 ton. .\an de be
reiding wordt voortduremle belangstelling besteed, zij het
ten koste van de vroeger.' schilderachtig.' oogstfeesten, waar-• h il.i.'rac

bij getrapt wer-
m.'t de hvgiene
gen.imen werd.

.1.' .Iriiiven
den .'11 het

ni.'t nauw

Dit is nu alles gerationali-
se.'i'.l en t.'chni.sch verant-
woor.l. In het algemeen blij
ven .l.'z.' wijnen drie tot vier
jaar in li.'t lust. met in het
liegin herhaalde aftappingen.

ASTEEL RIJ DJOCJAKARTA
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J750 r.EAiovwi) OP ppx A'C.v.sy.i/.i7/(, (.propyI) pi/ iynn-TIJDEXS ])K PPCPPPIXC f.t.V AMAXOKOP fio/AyoXi) / l''/.iiFr'v
Sri.TAX f.-l.V djocjakarpa. iill kastpfi /s //V/vs I /'/■

f.-i/././•;.V PX woKnr Dprp noop roppisr/ x lipyoru/

Ze smak.'11 het hest. als er
kaas bij gegeten wordt. Hol-
lan.lsche kaas werd er tot
v.i.ir kort veelvuldig bij ge-
nut t igd. Helaas hebben de in-
t.'rnat i.inale belemmeringen
aan .lieii invoer vrijwel een
einde gemaakt. En zelfs is
het m.igelijk. aan een uitge-
brei.h'ii maaltijd .Saint Emi
lion (l.).ir t.' drinken, als de
vers.'liill.'11.Ie ...nigsten" maar
O O r. I.'.' 1 k u n. I i g a f ge w O gen wor-
fl.'ii. S.immige kunnen uit
steken.! .ip de wijze van de
Chainpagne tot schuimen ge
bracht w.irden. S3 De ken
ners weten wel. h.ie vaderlijk
zij met het ..afschenken" en
het ..kameren" te werk moe
ten gaan. Bij het overgieten
in een karaf m.iet men de
..llesch van herk.imst " zorg
vuldig .intkurken. waarna de
karaf met kokend water ge
warrnd en er een half glas
van .l.'ii af te schenken wijn
in gestort VN.irdt. Dit ..de-

moet langzaam geschieden. En .>in dit k.istelijke
vocht oj) temjieratiiiir te hengen, beh.mrt z.m)v\ el hel daarin
.hien \ an ijs als het z.'tten bij de kachel vermeden te w.irden.
Eenoeg is h.'t. dat '>et .1.' t.'inperatiiiir van .1.' ..ingeving
H'elt. sa Ten slotte vs.-te m.'ii. .lat Saint Emilion op

•- - \an B.irdeaux ligt. Men vindt .'r hotels, natuurlijk
m. t uitn. ineii.le w ijnkelders: .'.'ii l.'kkerni| zijn er de raaca-

'ti.'t zoet.' en bittere amandelen en er zijn jirettigc
in .leii .nntr.'k t.' maken.

canteeren*

rons

uitstapjes

O VERPEINZ/NG
( )\ KKPKI VZI N(,

Dh'lan/rz''" blinden glijdt.g  am. stap v.,.,r stap. zijn weg zoekt in de foule.
en t daas gedoe, dat hem omgeeft:
II t .luister, naar mijn doel.

Maar hij. mijn
gediil.lig tast.'iul met z'n staf.

Zi.' ik het volle licht
T.ich tast "k als hij

Nu links, dan reehtl \'."i"'.'j • zoo omzichtig.
K" 'k t^'achrt.''h "ntii^,!r'i!'::"-M • ■

".I- ra aar "H.'t Zien", dat leidt me af


