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De recruüt met Kerstmis
DOOR Hichahd ÏIardix; DwisDe jonge luitenant Ciaffin kwam oin tien uur

van de Brookiyn Marinewerf naar het reeru-
teering.'^ijureau. Het Avas de dag vóór Kerst
mis en zelis de BoAverv, ..de lieeiTveg der

dieven liad de endilenien van het seizoen aanee-
nomen. De jeugdige offieier giimiachte sarcasliseh.
toen hij zag, hoe een kroegeigenaar met een Inuiit
gezicht het ophangen van kransen en kruisen lioven
de deur van zijn drankpaieis dirigeerde en zijn Ijuffet-
chef zei, te zorgen, dat de rood(> bessen ..liet beter
deden".

De goedkoope iogemenlen hadden groene guirian-
des gemaakt rondom de geïiiumineerde bovendeur
vensters en zeifs in Molt Streel hadden de Chineezen
slingers groen gehangen Imvim de deuren van hun
tempel en het speelliuis daarnaast.

Luitenant ClaHin knikte korjioraai Goddard toe,
die bij de deur van het werfbureau stond, en deed
dien onbeweeglijk staanden veteraan eenigszins
sclirikken. toen hij, de hand iets langer aan de klep
van zijn pet houdend, dan de reglementen voorschre
ven, hem zeide: „Prettige Kerstmis" en de trai)
opsprong.

Het werfbureau was een saai. kaal vertrek, het
uitzicht uit de ramen was niet verheflend en de
aanblik van de dikke, zwartoogige vrome aan den
overkant van de straat voor haar pand)eshuis, een
vreugde voor het oog van korporaal (ioddard, had
gwn aantrekkeiijkheden voor den olTieiiu- lioAen.
lij stak een sigaar op en ging brieven schrijven over

allerlei onderwerjxm behalvi^ offieiëele en ver<rat al
hetgeen op reeruten het rekking had. Hij zou niH
Kerstmis met verlof gaan en ariiadden zijn eolletui's
hem eerst verweten, dat hij die dagmi niet aairdo
otlieierstalel tegenwoordig zou zijn. zij hadden hem
vergeven toen hij zei, die thuis bij zijn familiu te
gaan doorbrengen. De anderen kwamen heeleinaal

^an Fiansei.soo ol Mibvaiikee en noemdpii het
gioote oorlogsschip hun tehuis: maar CdaffinG
mihe woonde in Conm.eiieiil en hij kon in mikeKuren bij hen zijn. Hij was een gelukkige sterveiim..

gewK
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21 Dcct-mber iQ'r
7' ES

/(dden de anderen en hij verheugde zich dan ook hi,li,, vooruitzicht en v<>rgat het witte bureau nir,
Hin Voorsebrifteii en Keghmieiiten en gekleim!,.
oiateii van uniformen en modellen van oude eijilo^,.
'cheiieii en blikken doozeii met ollieieeie dm unwntei,.
die ingevuld moesten worden en opgezonden aai,
Zijne Exeelleiitie den Minister van Marine

Korporaal (ioddard opdestoej) bracht zijn iiehaariu-
'wieht van bet eene Iieeii o\er op bet andere en
reef zijn gehandsehoeiide handen over eikaar om

ze warm te"^ houden. Hij bad geen tijd om brieven
te schrijven op onoffieh'el postpapier, noch om
sigaren te rooken of novellen te lezen met zijn heenen
op een stoel, met ib' keuze om uit te kijken naar den
eigenaardigen stroom van niensebelijk leven, die ziel,
aan den overkant van de Bownry lieneden het ven
ster bewoog. Hij bad rechtop te staan en vragen
te beantwoorden en vwifeleiidc^ zieltjes over te halen
in de gelederen t<' treden der gouvernementsmarine.

Een aangeschoten man keek naar de gekleurde
platen van Amerikaanselu' infanterie-, cavalerie- en
marine-uniformen, die voor de deur hingen en legde
een onzekeren vinger o]) de allieelding van den
cavalerist en zei. dat bij wel daarliij wilde komen.
Korporaal Goddard zei hem o|) strengen toon te
maken dat hij wegkwam en te zorgen dat hij nuchter
werd en werd wel zes duim langer en fronsde hem
van de stoep af.

Toen vroegen twee jongens v an het land iets over
den dienst en liepen vlug weg, toen zij boorden, dat
zij er minstens drie jaar bij zouden moeten blijven.
Nog vele anderen bleven staan voor de vroolijke
platen en keken bewonderend naar korporaal God-
dard's blinkende kojieren knoopen en vodvarend
uiterlijk, dat zij naïevelijk toesebreven aan het aan
de zon blootgesteld zijn o]) lange, vermoeiende
marsehen. Maar niemand kwam zich in ernst aan
bieden. Om een uur trok luitenant Ciailin zijn overja-
aan en ging in de stad lunchen, waarna hij nog te-
\iedener i^n met een bumeur. dat geheel in overeen
stemming was met den tijd van het jaar. teruerkv\ani
en een nieuwe sigaar opstak.

.Tuist evenwel, toen hij het zich gemakkelijk ge
maakt had, hoorde hij korporaal (ioddard's -tap op
de ti"M> OU daarachter een minder vastberaden ge
luid. Hij trok zijn voeten terug van de zittincr van
den anderen stoel, ging recht voor zijn .-ehrijftafei
zitten en nam een pen.

Korporaal Goddard salueerde bij de deur en iu-
loiueiiue met een handbeweging den laatster

eanduiaat voor den dienst van ()om\San,. De solliei-
•il 1 ^^ oen ev en pret tia iiczielityiïHin, maar hij was slordig aekleed en
zi r: • gT i» lum*kassen en
hul ^<'iniwaebtig. Luitenant Glaffin

-nu,., ,,.'„,„1 " ••""-'-■"I va„ l,,.,.,,,,.,- „a-
OiafTi,,. hijIr ,lu l ,1 .1

kal' '"1 "-u
'  biiteuant bemerkt*. *1 t-

'^loehtsinziehzelf: Daar b d "l
voegih^ hier i lil I V ^ "'oe te maken .
vui,i..geantwoord had. ' ' ^ollieitaiit
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pe sollicitant zei dat hij drie-en-t^ ' f •
getrouwd en fïeboorti^r
poraai Goddard wist dat dit laa^ t
feiten overeenstemde, maar het mn,.'
,aii. Hij bracht den soliieitant o^deT deT
,,hoüf het plankje tot zijn hoofd naar !
Hij mat en woofr hem en onderzoeht

loofd naar ben
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eden.

,uet gedrukte letters en ̂ tukjeV^VÏh^
(Ie luitenant schreef alles on^rilr. r. _t-op zijn lornuilier

en

werden aange-„omen, maa geen van hen had zonh-te „ver zich
„b deze. Luitenant Claff.n vond. dat korporaal ci 1
tod een le sje te barsoh tvas in de wijzewaarop hii
,„et den sollicitant om.sprong. en te nor.sch in ziin
vragen, maar hij begreep niet. tv aaron, de korporaal
liem op die manier behandelde. Toen merkte de
jonge officier op dat er een blos kAvain op het Ge
zicht van den sollicitant en dat liij op zijn lipp';n
beet, toen Goddard hem naar de weegmachine duwde
alsof hij een zak meel was.
,,U voldoet aan de eiselieiG'. zei luitenant Claffin.

terwijl hij naar het formulier keek. ..Uw gemiddelde
i.i heel goed. Alles wat u nu te doen hebt. is dit te
teekenen, dan is het afgeloopen^'. Maar hij liet liet
lorinuiier niet los en de sollicitant kwam niet naar
voren om te teekeneii.

..Nadat u dit geteekend hebt", zei de jonge offi
cier, terwijl hij de oogen gericht hield op het papier
vóór hem. „wordt ii dienaar van de \ ereenigde Sta
ten; u moet in de kamer hiernaast gaan zitten tot
het kantoor sluit, waarna u naar de Marinewerf
gebracht en in een unildrni gestoken zult worden.
\an dat oogenblik af zult u drie jaar lang een num
mer hebben, hetzelfde nummer als dat van uw ge
weer. U en Uw geweer zijn gelijkelijk in dienst van
de regeering. en u bent hij haar in onderhoud en moet
desnoodig voor haar vechten '.
De luitenant keek op naar den korjioraal en zei:
Je kunt gaan. Goddard". en de korporaal maakte
rechtsomkeert en lirine. eenigszins verwonderd, de
trap af.

Misschien zult u de drie jaren vervolgde de
'dlieier, nog steeds zonder naar den sollicitant te
kijken, „die tot de hest<> jaren van een Jongeman
hehooren, op zee doorbrengen en vreemde havens
kczoeken. misschien ook met op de Brooklyn Maiine-
Herf op en neer te loopen en koperwerk t<' jioetseii.
br zijn nu eenmaal mannen, wier hestmiiming liet is
^er te poetsen en op en neer te loopen voor een
^teenen arsenaal, en die nergens anders toe deugen.
Jaar iedereen heeft iets in zieli, dat lieni iiiot t zi g
itfn, dat hij leeft om het hoogste te hereiken, wat
''•i kan. Iedereen heeft dat. zidfs de mannen, die
"'fen geschikt zijn om koperen staven poetsi n,
"laar sommigen liooden het. of trachten le f , j
'k'n op verschillende manieren, maar

sterken drank. En zij slagen
als ze maar lang gei ceg volhoudi n. ^ ̂  f^f„i-dimu-
wie ik een zeer hescdieiden taai-

Kis altijd blij goede mannen te knjgi "
Mi»e„.;.aar'l„.. wil mij h, .gec::
l'tmis hebben en ik weet l'"''.5.„'v' |at soiiimiS'm

t do voorschriftf nj'^egin strijd is met de voor;
Var' . . -

''••^neii dan door haar dekken te zw:
haar mannen haar heter op ̂ "tabberen U kent

uzelf het best. Misschien dat u het soort man bent om,
wanneei er dames aan boord komen om het schip
te tjeziclitigeri, te groeten en dan van den hak uit
lun ei end te kijken hoe zij met de officieren rond
wan t Jen. Het zal u echter niet geoorloofd zijn hen
aan te spreken: u bent nr. 389 of nr. 328 en van de
weldaden, die een goede vrouw een man kan geven,
zult 11 drie jaar lang vrijwel uitgesloten zijn.

aai tegenover zijn er misschien wel vrouwen,
die u aan land zouden kunnen houden en u helpen
iets te hereiken, dat u heter past, dan het dragen
van een geweer. Even goed is het mogelijk, dat als
u aan wal bleef, u uzelf op meer of minder aange
name wijze zoudt dooddrinken en wellicht anderen
ongelukkig maken. Dat weet ik niet. Maar als ik
met officier was, in dienst der Vereenigde Staten,
zou ik u aanraden dit niet te teekenen, maar naar
linis te gaan en me te vermannen en op te houden
met -whisky te drinken.
Nu, wat zullen we doen?" zei de jonge luitenant

glimlachend, „zullen we dit verscheuren of wilt u
teekenen?"
De lippen van den sollicitant trilden nu even sterk

als zijn handen en hij veegde met zijn hand over
zijn gezicht en glimlachte terug.

,,Ik hen u grooten dank verschuldigd", zei hij
zenuwachtig. „Dit klinkt ais een gemeenplaats,
weet ik, maar als u wist, wat het allemaal voor mij
heteekende, zou u blijken dat dat veel is. Ik ben dom
geweest hier in de stad, maar niet erger. En ik had
de keus tusschen de marine, waar men me staande
zou houden, of langs mijn eigen weg naar den duivel
te gaan. Maar dank zij u wordt 't nu geen van heiden.
Ik weet niet. hoe u het zoo gauw zag, maar ik heb
inderdaad een thuis in Connecticut en vrouwelijke
familieleden, die me daar kunnen helpen en ik hen
van plan terug te gaan en te vragen of ik opnieuw
beginnen kan waar ik was toen ik wegging".
,,Goed zoo", zei de jonge officier opgewekt, „zoo

mag ik 't hooren. Zeg me waar u in Connecticut
woont en ik zal ii het reisgeld geven. Ik verwacht
het met interest terug, dat begrijpt u wel", zei hij
lachend.

„Dank u", zei de afgewimpelde sollicitant. „Het
is niet zoo ver, dat ik 't niet kan loopen en ik denk
niet, dat u me vertrouwen zou als ik geld van u
aannam".
..Zeker zou ik dat", zei de luitenant. „Hoeveel

hebt u noodig?"
„Neen, dank u; ik ga liever loopen", zei de ander.

..Ik kan er dan morgen gemakkelijk zijn. Ik zal een
mooi Kerstcadeautje zijn, niet?" voegde hij er grim
mig aan toe.
,.Dat zal meevallen", zei de jonge officier. „Ik

denk dat u even welkom zult zijn als het mooiste
andere cadeau, dat zij krijgen". Hij stak de hand
uit, die de ander schudde, om daarna, de schouders
even rechtop ais korporaal Goddard, de kamer uit
te loopen.
Toen kwam hij terug en keek verlegen de kamer

in ..Ik wilde . . . ." begon hij aarzelend. De luitenant
stak schielijk de hand in zijn broekzak. „Bent u
van idee veranderd?" vroeg hij gretig. „Dat is best.
Hoeveel hebt u noodig?" i
De gewezen sollicitant bloosde. „JNee, dat met ,

zei hij. „Ik kwam maar even terug om te zeggen —
om u een prettige Kerstmis te wenschen".
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OOR allfii (lil' (H'ii ojx'ii oog iieljla'ii voor de
!?cliooiih('icl van het oude stadsjjceiiL die de
burgerlijke bouwkunst in baar vaak zoo sebil-
derachtige voortbrengselen Aveten te waar-

.  Sik k m ] •: i k r

vermoeiende reis voor ovoi' bebben. maar de
er lieeii gaat. voor een gedeelte aitiiaio. dooi lu i
iHooie Frankenland, een beuvelaelitige streek met

deeren en de historie in bun verbeelding weten te doen
herleven, moet Rothenburg — want wie beeft niet
wel eens van dit sprookjesstadje geboord? — in-n
ideaal zijn, dat zij zeker in bun leven eenmaal gezien
vvdllen hebben, om er voor altijd een sebat van her
inneringen aan Ie bewaren. Zeker, daar zijn steden
die heel wat liooger eiselien bevredi
gen, steden die gedurende eeuvseii
een centrinn van cultureel leven wa
ren en kunstsebatten in zich bergen,
welke men in Rothenburg vergeefs
zoekt. — ik denk aan Florence, aan
Venetië en zoovele oude kunststeden
— maar zelden toeh zal men een
plaats vinden, die in haar geheel zóó
ongerept het middeleeiiwsch karakter
bewaard heeft. Men behoeft waarlijk
niet over zoo heel veel fantasie te
beschikken, om zieh bij een rond
wandeling door dit stadje in een ver
verleden verplaatst te wanen. En
dat is ten slotte een emotie, die
gaarne iedere toerist eens ondergaan
wil en zoo durf ik, zonder tegenspraak
te vreezen, gerust beweren dat een
bezoek aan Rothi^nburg nooit teleur
stelt. Wel moet men er een lan-n-.

vruchtbaren, kleurigen bodem, die soms even aan
bet Limburgsche landscha]) doet denken, aardig ge
stoffeerd met trekitssen. die hier de inheemx he kraeli-
u-n i^ijn en die men overal "P '"'t Ia"d rnor ploep i.
en karren ziet. Lall".^ akkerr en l.oon.piarden aaal
de locl.t verder, aan allerlei tlorpjp v,,ork,| n aarvaa
.Ie vr,...i«deiin.r ,1,. „annn, f-'eln.onl l.eell, al

%
4li

DE RÖDERG iSSE
f (•;/ /(I ^u'iiniE E,iii si 'iii '



DeccrabtT 1935
buiten

605

steenen opgetrokken, slechts het rijkswapen, de duh-
Je e ad(daar, prijkt lioog in liet front, aan weerszijden
door het stadswapen geflankeerd. SQ Vanhier hebben
WIJ een prachtig gezicht op de wallen, die in onge-
sc londen toestand zijn bewaard gebleven en een stuk
geschiedenis der stad vormen; ze spreken van den
stiijd om het bestaan, dien de vrije rijkssteden te
voeren hadden tegen haar talrijke belagers. Thans is
de stadsmuur werkelijk een sieraad der stad, met de
weelderige begroeiing, die vooral in den herfst een
idyllisch beeld vol teere kleurschakeeringen biedt. Al
dadelijk hebben wij hier in den vooruitspringenden
steenen erker een alleraardigst geval, met een dei-
vele torens op den aclitergrond, die als trouwe wach
ters de omgeving heheerschen. SI Wij gaan de Röder-
gasse in en zien een typisch oud-duitsch straatbeeld
vóór ons: in 't midden de ,,Brunnen", waaraan in
vroeger tijden zeker heel wat afgehandeld zal zijn;

HET TOPPLER-SLOTJK

plotseling, als de trein in een bocht eenigszins helling-
afgaat, het stadje vóór ons ligt en het ons even latei-
in de ooren klinkt: „Rotbenburg aussteigen!'" S3 Uit
het station komend, valt de eerste kennismaking
tegen, maar dat heeft Rothenburg met vele plaatsen
gemeen. Juist in de omgeving van bet slation ver
rezen de stijllooze nieuwe bouw producten, waarheen
zich het centrum van handel en verkeer verplaatste,
maar waardoor het stadsleven een rustig cachet
ki-eeg; het drijven en jagen der moilerne groote stad
is hier onbekend, autobus en electrische tram zou
men bijna als anachronismen voelen! S3 Men behoeft
echter niet ver te loopen om reeils de Rödeipooit te
bereiken, waardoor men van deze zijde Rothenbuig
binnenkomt. Het is een breed uitgebouwd bastion,
(lat in oude tijden een binnendringenden vijand ( en
30sten October 1631 werd de stad door den geviees
den veldheer Tilly stormenderhand genomen — liacl
tegen te houden.'Men loope dit interessante Imuvv-
werkniet achteloos voorbij, maar gunne zic i c cn ij
bet eens nauwkeurig op te nemen. En c an zien
duidelijk hoe in opeenvolgende
verdedigingswerk gebouwd en versterkt ^
in, vóór de hoofdgracht, het ̂ vv^^/^^''^/^"terdedi-
Plaatst was, dat in den lichter gebouwderi ve^^cd^
giugsmuur, waarachter de „Wehrgang pet
^mden opgesteld. Hoe soliede en „onnee j
ook gecoLrueerd moge zijn "-f V nioclerne
gnmiachen als men daarbij denkt „it
vernielingswerktuigen; maar van pjoj .
de „dikke Bertha" droomde m Röderpoort-
oiet. Onmiddellijk er achter veiiij'*^ naderende
toren (zie de voorplaat), verdedi-
^|jand bespied kon worden. Een binnengaan,
g'ttgsgang, dien wij in ^.b^ook dit liouwwerk
getuigt van de belangrijke ro - ^ vullen had. De
'tt tijden van oorlog en opstanc zware l>ak-
toren is eenvoudig, zonder versit 11 ^

i
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iijklu i<l. zoodat
Jit piekje door
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te gaan zien. vsaarvan de Koizerzaai in de») gollu-
sehen bouw . die men door de Honai-saneo|>orf iok
—  do oorsjironkelijko liooldingang van bot raad-
{luis — bereikt, zeki-r bel giaiispunt vormt. A Da!
hel raadhuis in het voornaamste st a<l-gedeelIo vn ord
gesliehl. als cent rum v an het ojx-nbare iev on bo
merken v\ij terstond als wij even rondzien. \\ ij oaai.
hier eerst de ilerrengasse in, misschien v\el do (lollig
ste buurt.
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Ijj^bbeii. Langs de Franciscauer-
berk. Pt'ii gcbt>u\v der vrneot.
irothi<?k. niet liet ernaast iQ-
crpiide kiüostei in 1.^82 voitooid,
Jaan wij rechtuit op de Burg
poort aan. een overblijfsei van
Je oude Burg. die, op tb- Blasius-
jcapel na. werd afgebroken en
^ot wandelpark gemaakt. Hier
liecft inen een praeiitig uitziebt
01) de stad en baar omgeving.,
liêt Tauberdai met zijn nioieiis
en lirt dorpje Detw ang beneden
ons. schilderachtig gelegen met
zijn steeiien brug en liet in Ro-
inaauschen stijl gebouw de kerk
je. Men doet goed hier langs de
Kurze Steig af te dalen, om ook een
Je stad in haar geheel ti
ren en torens trotseh ais een
rand van het 60 meter liooge kaikpiateau. dat het
dal beheerscht. Dwars door dit dai. waar deTau-
ber sinds onheuglijke tijden zieh een weg gebaand
heeft, ligt de machtige ..Dojipelbrücki' \ van onver
woestbaar metselwerk, in 1380 gebouwd, die met den

BUI

zien liggen, met baar mu-
vestuig tegen den
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lang-schilderacbtigen aebtergrond en Imt vooral bij
durigen regenval snelstroomende water, een onver
getelijk beeld vormt. Nu wij in het dal zijn. brengen
wij nog even een bezoek aan de zg. Kaiserstuhl, het
aardige gebouwtje, dat Rothenburgs groote burge
meester Heinz Toppler — die in 1408 in den kerker
onder het raadhuis zijn leven eindigdi' — zich in 1388
liet bouwen, ook om als toevluchtsoord te dienen als
zijn grondgebied onder water werd gezet. SI Wij gaan
nu langs de dubbele brug. door welks bogen wij het
vriendelijke Kobolzeller kerkje in bet dal zien liggen,
weer naar boven, de Kobolzoilerpoort binnen, een der
aantrekkelijkste gedeeitvn der stadsversterking. maar
tevens een der geducbtste verdedigingsjmntmi. Dat
ontdekt men terstond als men de buiten])oort is ge
passeerd. om langs den boogen muur door de binnen
poort onder den toren bet stadje weer binnen te gaan.
Wij bevinden ons dan in een
der bekoorlijkste iredeelten. bet
Plönlein; in de laagte zien w ij de
zoo juist doorgekomen Koboi-
zellerpoort. links op een liooger
plan denSieberst o ren. Men n i oge
het wat filaatjesachtig vinden,
toegegeven, een geweldig stads-
hrok is het ook niet. maar aar
dig is het zeker en voor <b' v<4e
Vreemdelingen steiwls een <ler
grootste aantrekl" Ji>'<rsj>cteo.

(Slot rolf^t)

„O, TANNEN-
BAUM"

DOOR F. \\ . Dlil.INl' KHet ontstaan van dit
Kerstlied klimt oj) lol
het midden der zestien
de eeuw en verwier 1 ti

"flzent eerst in de negentiend^
stenige hekendlieid ilm"' toi'tt in
^tn.sterd ani be s t a a i n I e i ^ ^ •'''

itt
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UG OVER DE TAUBER TE ROTHENBURG OB DER TAUBER

van benedenaf scliouw^burgen en dank zij het in het jaar 1815 ge
geven blijspel van Louis Schneider „Kuimarker
iincl Picarde". In dit stuk wordt een Duitsclie land
weerman uit Kurmark. in het voormalige mark
graafschap Brandenburg, ingekwar tierd op een pacht
hoeve ergens in Picardië, in het N.0. van Frankrijk,
waar wij liem aantreffen in gesprek met Marie de
pachtster, aan wde hij vertelt hoe, toen een vorig
jaar de Franschen in zijn land waren, een hunner
zijn zuster een klap om liet hoofd had gegeven,
hetgeen hem er toe bracht te zweren dat, als hij
ooit een voet in Frankrijk zou zetten, hij dien
klap terugbetalen zou aan iedere vrouw, die hij ont
moette. Het stuk, welks inhoud ik hier niet vervolgen
zal, is in zoo verre blij eindend dat Marie haar gast,
die tegenover haar zijn eed niet gestand deed, bij
zijn reeds spoedig volgend vertrek een kus ten af-

Het is in dit blijspel dat den Kiir-selieid gaf.
marker na een vermoeiende dagmarsch in zijn kamer
de gedachte aan zijn ouderlijk huis te machtig
w^ordt. \ erbeelding kent geen afstanden, het is hem
als boort hij hoe het gezin, met zijn bejaarden vader
aan bet hoofd, zijn lievelingslied zingt, het nu ook
te onzent algemeen bekende ,,0. Tannenbaum".
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STADSMUUR HIJ DU KOHUSZULlj-inpoORT TE ROTHEyRVRG
OB DER Tav HER

ALS DE BLADEREN
GEVALLEN Zl/N

DOOH 1.. SpijncNÜ liel winter is fjcnvordeii. eoneentreert ons
leven zieli weer op het huiselijke, op de bin-
neiikanier; en e hervinden de gezelligheid van
de lange avonden rond den liaard of binnen

den liehtkring van de lamp. Buiten waait en regent
hel, hagel klet t(n-t neer op het glazen serredak of een
snijdende wind doet de ruiten kraken, terwijl een
haastige voorbijganger zijn voetstappen doet weer
klinken op den bevroren grond. Winter! SQ En huiten
ligt de tuin. De rozen zijn in stroo gepakt, de bollen,
die dit najaar geplant zijn, afgedekt. Hier en daar
beschermt een omgekeerde niand wat planten. Een
tioo.stelooze, kleurlooze tuin zou het kunnen zijn, als
niet . . . . SQ Als Ave niet, omdat Ave moderne menschen
zijn, onzen tuin Avaren gaan heschouAven als een deel
van het huis. als een kamer, Avaar avc den heelen
angen zomer door in leven. Zouden Ave nu die kamer,
omdat ze in den Avinter onveiAvarmd is, maar al die
niaamhm aan haar lot overlaten? Dat doen Ave toch
in huis ook met met de ongehriiikte kamers! Zelfs de
ogeei 'ainei Avordt al en toe geïnspecteerd, en daar is
toe 1 Aieikelijk niets moois te zien, omdat Ave er alle
a gi c an vte meubels nu eenmaal neerzetten. teiAi ijl de
tuin ons ook in de wintermaanden nog op allerlei
inoois out laalt. En omdat avc er zoo over denken,
le en aw gezoigd dat onze tuin, onze zonier-kanier,
ook nu nog wat te genieten geeft. Nu de bladeren
gevallen zi,n mi al het UiiiiAverk na de groote najaars-
eui is atgeloopen, tlonkei-en overal tiissehen het

kale liout de hessen: en op beschutte ])lakjes staan de
wmterhloe.ers ui vol]<. fj,n,r. om straks door de allm-

vroeit^le hollen te worden opgevolgd. Daar is de
hulsi. rood en gmei: (h- witte ̂ ne. nwlM's. w mr takken
doorbuigen onder den last van <le vrmhten: al d.-
versehilEnde mooi<' Berberissen, waarvan sommige
hun blad behouden, vaak womlermooi warmroo.l ver
kleurd. De rozen zitten vol bottels: als bet straks
sneeuwen gaat. nemen de kaie struiken pas de jiiaats
in die hun toekomt, want ernst dan zien we Imm- won
dermooi de iHM'slers toch ge\(.rmd zijn. Het zilver-
berkje zwiept zijn fijne zwarte twijgen tegen den
grauwen winterbmnel mi het stammetje giaus in het
matte licht. De Cotoneasters zijn beiaden met^roode
bessen, en ginds in den border staan de lage 1 < im t-
tya-stluikjes vol dikke witte, rose o( paarsroode bes
sen. teiAvijl Skimniia japoniia met zijn leerachtig
tA\e<-klcurig blad en zijn trosji-s v uurioode vnichten
Aveliswaar (h'kleinste, maar tegelijk <le kleiii ig-t» Aan
alle bi'sdragers is. \ jak tegen het huis prijkt de \ uui-
doorn met iel-oranje lies.--en, maar aa e hebben de
mooi<> struik moeten beschermen ti'geii de lijsters, die
dol op de A rucliteii zijn. Het mooie groene blad Jilijit
<']• s Asinlers aanzitten. De vogels, die we gebolpen
helibeii met een rijk-voorzu'n voederliuisje en een
drinkbak, brengen leven en bedrijv iglieid in den tuin
en dat ze zoo in 't voorbijgaan wel eens imui bes snoe
pen. vergeven we ze graag, want ze pikken ocdv heel
wat popjien en larven van sehadelijke insecten mee
in den loop van "t jaar. Sommige katjesdragers heb
ben hun katjes alweer klaar. <m <leze maand al liegon

• lil! 'Lnhi-i

hessen riA />/,A Dl I\I)()0R\
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BESSEN VAN COTONEASTEK FRANCIIETI

de naaktbloeier Jasininum iiutlitiorum (Winterjas-
mijn) met haar zachtjj;eie vierkante bloempjes onze
schuttingen te sieren. In Januari-k ebruari volgen de
heldergele kwastjes-aelitige bloempjes van den Too-
verhazelaar. De Kerstrozen bloeien in de eerste weken
van het nieuwe jaar en heel gauw daarna komen de
eerste bollen alweer: de gele winteraeonieten en het
lielderblauw van bet vroegst*' Druitj*'. Museaii azu-
reuin. VórSr Kerstmis ook bloeit de eerste winterhei
en tuinen op drogen gr<md kunnen tle praehtigste
groepen hebben van deze Erica earnea met hybiiden
in wit, licht- en donkerlila. rose en karmijn, p zanc -
grond ook zal de Duindotun vol oranjegele essenmcl ook zal de Duindotu n voi t».cixjv xv.

VUURDOORN MET BESSEN

zitten, wat ze op zwaren grond (waar de Q^k
niet thuishoort) niet doet. Als we zóó onzen
tuin gezorgd hebben, zullen we er graags daeeliiks
zelfs, inloopen. Ons zomerverblijf zal ons Zoodoende
vertrouwd blijven en we zullen zoo onger^gj^.p^
wat te weten komen van het leven van vo^-els
en de voortdurende activiteit der natuur, jg
schijnbaar rustige maanden. De lente zien, ̂ ^g (jgjj g}
weken te voren naderen en het eerste

de eerste knop die opengaat aan de lila-rosg Rhodo-
dendron praecox, het eerste onhandige lenteliedje
van den zanglijster zullen ons niet ontgaan S! Oók
als het winter is, blijft de tuin de moeite \vaarcl!

- -vaaru;

ETHIOPISCHE kerstminiaturen
door Dirk L. Broeder

,  I L iinst uit het die een afzonderlijke Christelijke secte vormdt
door Dirk ÜEDER

een afzonderlijke Christelijke secte vormde

\l/ EthiopSch.' keizerrijk bestuilfcren, hebbenW -"Lllrlzake,,!; ie
tuurkunst. die dooi .,r.,ttin2 is ge-

exponent van de Abessijnsche kuns aigemeene
^veest en waaruit in den loop de j
,  _ . r I : . uit 'A A' T

f^ponent van de ADessijust ..r x.x... x gWemeene
eest en waaruit in den i.jop der jaren , e

n.
Hiernaast zijn ook Arabische en Drieksche in
vloeden merkbaar in de Ethiopische kunst. S] He
laas hebben we uit de vroegste tijden geen voor
heelden van deze kunst, wel uit latere eeuwen, doch
dan is zij reeds met Europeesche eigenschappen vor-

A iirxxr '7i\ prhter ook ontstaan moge ziin. t
dan is zi] reecis met r^uiopetj^oiit; cigx.xxox.xxappen vei-
,„e„gd. Hoe zij echter ook ontstaan moge zijn, twee

ihilderkunst van dat lan.l is [.„elel zij dingen staan vast, namelijk dat de Ethiopische
mrt heeft ook de Ethiol>ischf '" èLlin» uit miniatuur sterk onder den invloed staat van Byzan-«d, uit de 13de eeuw |'-,;»;;-;,.;;';"ehaving. namelijk /:^jy,,reeronafhrkelijkc plaat herft
tToïtr, de Christelijke tjil wetêii te bemachtigen, doordat de kunstenaar zijn
•naren uit den Romeinschen en .
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eiwii /i<-l in zijn kmisl \uh'Ï\ wrtcn Ic cii. hoe
wel hij van zijn Koplischc incrniccslcrs In-crt
kn-livii. Ln< li iiauw<i;('Z(;L zijn <h<^(*n visi(? hccll jicvoij^d
en zijn ('i^ren liarl hv.rAi iiilfAcstorl in zijn i)riniili<'veoi)vallinf^cn van de l)ijl)elLalen'e[<'n. die iiij \veer^^al.
^ Kceds in de 4e (mhiw wordl ^einaakl van de
kerstcninjj| der Ktlnopiers. allilan^ van een aanvang
daarvan. In de .5e (;euw sehijnl de leer van Jezus van
Nazareth vasten vo(;t in deze landen ^U'kn'^u'ii en
het tot een l)uvenniale fj^roote populariteit gel)racht
te hebbfui. Godsdiensttwisten scheidden dit rijk even-
^vel van Rome. en de heerschappij der Koptische
hii'rarchie werd een voldongen lelt. Dan duikt het
l?thiopi'^<'lie Christenrijk weer eemvenlang onder en
blijlt zoo goed als geh(!el van de w<'reld alt^esloten.
zóó 7.e lis. dat men liet iiestaan van (^leze Christenen

:/J.V, q ̂  Ö V '^OO- 10 +

21 1 )('r«'iiii)fr 193})
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wording van Christus. Zijn leven, lijden en sterven.
in twij 1(4 trekt. Vreemde ver
halen werden in de late mid
deleeuwen rondgestrooid over
«HUI verloren Christenvolkje
(irgens ver in Alrika. ve rhalen.
di(ï door iiun ongerijmdindd
schier ongidooilijk sclienen. en
derhalve wel niet zoo ernstig
opgevat zullen zijn. SI Inmid
dels was het ..verloren"' land
gaan voortbouwen o]) de be
schaving der Kopten. <iie l)ij
hun komst in het land van
den Negus \'ergez(4d waren
van geest(4ijken. kunstenaars
en koo])lieden van den meest
uiteenloopenden aard. Liter
aard introduee(M-(hm div.enhun
kunst, die oj) een hoog 1>(41
stond en ])ij de Etliiojiii'rs groo-
ten ingang vond. SI Wij heil
igen vele voorbeelden van de
kerkelijke kunst der Kopten:
wij kennen hun jiraehlige. met
sierlijke letters geschreven,,
manuscripten, hun fraaie orna
mentatie, hun miniattinm. En
hoe moet dat alles tot den
Ethiopiin- gesproken hebben! Deze Christenen toch
hechtten zoovcid aan het bijbelverhaal: de mensch-

I

DE GEHOORTE AW DE HERDERS OP fT EG X.I.IR
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Jloe zuilen zij niet in vervoe
ring gebracht zijn liij het aan
schouwen in beeld wat hun
oude bijlxd hun van het Oude
en het Nieuwe Testament in
woorden \ertel(h'. S! Erkoiiit
dan als lu't ware een <lrang
om miniaturen te bezitten, te
schilderen, en uit dien drang
ontwikkelt zich een eiüen
Kunsl . (lir rcliter in den be-
ginne nog op het Koptische
<4em<mt teert, doch zich wel
dra losmaakt en een eigen weg
baant. SI Eater. wanneer aan
het (4nde der - 1 ,:)o (*euw de
Portugeezen op weg naar In-
dië het land \ an den NeüUs
bezoeken en daar hamhd drij-
Ncn. blijwn ook WC^tersche
invloeden aihter. invhxHlen.
die zich voornamelijk uiten in
gidaatskleur en kleedij. Het
lijkt ons \ reemd. dat deze Pri-
nutie\on blanken zouden kie
zen als hun figuren, en toch is
bet zoo. 0(d< de kleedij is W es-

doi h met dit ailes is enblijit de voorst(41ing uiterst naïef en v<,l Rvzantiin-
.sche eigenschappen. Sl Onbeholp.m. kinderlijk ja' in
alle opzichten mdruischend teiten i\v steinM-vl ' d<>r
schilderkunst, getuigt de kunst' der Ethiopiër, toch

I'n'p-v».-!,!.-.(IlC bl| (I,. ,11,■.•sl,. I',il|,i|i,.v,.„ I,. i. Ili,.,.
licen overdr,  I ' /Ai n nu i aan duconni!.

"r II i-Kiipi-.i ,i,.r k„„si.11,, n. Ii,l IS v„lk„iii,.,i iiii |„.i ,1,,, .,.|ili,l,.r-
grepen en d(M haI\ e ixetuiot lii.t 1 .1.) ..ri;.. ^h,>;,t . 7. r^^^^'^'^M^^niotevroom-ln ld. sa 1 er illustratie himvan helibm, wij een drietal
iM-isMiiiiiiau,..,.,, „,1,,,,.,.,,
•lo ."SS. ,1 Al, ,11,1,,. , i,. i„ ,
(pie Nationale te J>arijs Ix-rioten ^ \
Ethmpi,s,.he miniatuurkunst „emen om! ' ,
de bijixdsehe -esi idiMhmi •'n^m uit
Kerstmotief d^ v '''' daarxan ^eer hetiVdstmoi, I. de xoornaamste piaati
(X)k wenddlijke lale
..",lsi,. iiiiiiimi,,,,. viii,

in. w ehoewe. . . ."'c'cn kunnen aantreffen. Sa D«
d

n  H n. •!•. A ,1,./nj. (D O) Ö A: »). 111] 17 S.-?-u- .1-n.--^ A

ETHIOPISCHE KERSTMIMA'II RE.y. 1) E GE HOORT E (H!r El-.l jj
( lu hc A}i\ I'iihli( ifn'tsktnito,ij\ .Ib/it/t/

e Herders op 'na-iTn'Ii'i ^
^ - ■ I s- uaai liethleliem . i ateerl nil de'■™" .".Miasi,.,.,., "" '''

(lie met allee
15d(
and en

M! 'iiim dril'
luet de twee

evervaardigd. d,x4i iis aan de
euwen later zijn

Byzant ijiische in-
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vloeden onttrokken en l)ijna uitsiuitend \\ e.stersch
georiënteerd zijn. SI Deze miniatuur vertoont nog;
een haast schreeuwerige kleurengamma en een groote
stijfheid in rangschikking, die Ireide uit de erfenis
der Bvzantijnsche kunst voortgekomen zijn, even
als de ascetische gelaatsuitdrukkingen der Herders.

Warmer en inniger

beoefenaars der kunst bezield moet hebben, opdat zij
in hun naïeve conceptie het groote wonder van den
Kerstnacfit konden begrijpen en weergeven op zulk
een gevoidigc wijze.

roovers de Heilige

„Kerapan", Madoeree-
scfie stierenrennenMADOERA, het eiland van vischvangst en

veeteelt, is, voor zoover bekend, het eenige
land ter wereld, waar stierenrennen gehouden
worden. Wat de stierengevechten beteekenen

voor Spanje, dat is de Kerapan voor Madoera. De
geheele bevolking gaat op in deze wedrennen. SI Met
welk een overdreven zorg en liefde worden de ren-
stieren gefokt. De geheele dessa werkt er aan mede.
De één voedert de stieren, de ander baadt ze, een
derde verzorgt den stal en zoo heeft ieder zijn taak.
Elke dessaman doet iets voor zijn stieren en als dan
de jaarlijkscbe Kerapan plaats heeft, zijn ze allen
trotsch op ,,hun" span. ̂  Eén keer per jaar heeft
deze ren plaats op de aloon-aloon (plein) voor de
regentswoning. Daarbij komen op de 110 Meter lange
baan telkens 2 of 3 span tegen elkander uit. Zoo'n
ren vormt dè gebeurtenis van het leven der Madoe-
reezen. Het geheele jaar door vlassen ze reeds op het
tijdstip dat ze hun padj anten (span renstieren) lum-
nen begeleiden naar de aloon-aloon. Voorop gaat dan
de danser, de beste van het dorp, daarna komen
de fraai opgetuigde en met smaak versierde stieren,
gevolgd door de gamelan en de verdere bewoners der

zijn de twee andere minia
turen, ..De Geboorte" en .,De \ lucht naar Egypte ,
beide laat 18e-eeuwseh. Hier ziet men veel ievendipr
figuren, met meer uitdrukking, soepeler van houdirig
en alles behalve ascetisch. Doch ook hier heelt de
kunstenaar ai wal overbodig was. wegge aten, zij
het dan niet zoo streng doorgevoerd ais bi) de vroeg
ste Primitieven. S] Hoe liefdev.)l
kleed weg en toont zij ons het Kmdeke. ezc
leeft, zij is vol liefde, <loeh eenvoudig, ^ „
voudig. Jozef en Saloine. de vroed-v rouw . D
Maria en het Kind om I w aandacht gf^
op deze gochlelijke X^ ezens te „.^t de con-
^lucht naar Egypte maken w«
ventioneele wijze van ["r de goeden
hjking—wie goed en wie sticht i. - j^^vaden en
toonen steeds hun gezicht, tei w j struik-
profile weergegeven worden. Hoe bezorgd

Famiii.-

's de Moeder; zij slaat de armen ovei haai
de wenkbrauw en samen, doch i- "y! De rus-
goddelijk Kind geen kw aad y,(.frgen haar ais
tige oogen van den kleinen Zoo vertelt ons
het ware: ..Moeder, vrees nu t - haur eenvoud
de Ethiopische niiniatuuikunst i aar' het volk
hoe schoon het godiielijk ^ V ^ yacbl geloof de
geopenbaard heeft en welk m n < ' r-
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50— 60 km.
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Zirl. lion <H' 'r
ki.'ismi iiuni

vmvn. Staiop
vcihL nikn I jjispari-
inaclitign jr(lfH>nr<Hm
nend.aanjinvi

razrixJ vastki^'^^''va:-als

(]i<' zileb ,>n <1<"imr .i i<' «""
aan Imt -H'< -^^.jiooten. ̂ a

rle ver-

('ikun ren j^cndespan-
iixzende en (>Ikaar uit-
nen weer f?' ■ laatst de

ll ^zoodat op jannen over
helde siieistn heslis-

lilijvern dm
sinf;: kaïnp'"'^^

i-^

uit
eigenaar

jiioenen

■a. die
de Ivain-

A\ iidehaar

J''iilii I.nst
FINISH VAN !)K STI EREN R EN N FN

.
vi-eiifide

vlag Kegfeven. Het is alsof de stieren
r* O

betrokken dessa. Een ])raehtigen indruk maakt op
den toeschoinver dit jiaradeeren niet zijn lionte
mengeling van scliitlerende Madoereeselie kleedij.
Ziet. hoe goedig de stieren daar loopen, geweldige
kolossen, één en al s])ier, met vochtig zwarte neuzen
en mooie, glanzende oogen. Straks zullen ze veranderen
in duivels, die de 110 ni lange baan afrennen met 60 km
vaart. Alvorens liet startsignaal gegeven wordt,
worden de spannen ter keuring voorgeleid, terwijl
de duizenden Madoiueesehe toeschouwers in hun
kleurige kleeding zich in dirhte rijen langs de aloon-
aloon scharen. S3 Het startsein wordt op een gong
of met een
weten, dat
ze moeten

k a ni p e n
tegen hun
concurren

ten, Avant
op de start
lijn zijn ze
bijna niet
te houden.
Tien man
kunnen ze
soms niet
V a s t h O u-
d e n en
h i e r d O O r
vindt ook
vaak een
V a 1 s c h e
s  t a r t
plaats. SI
Me rlvAv aar
dig is, dat
de stieren
zoo snel
vaart krij
gen. Op nog
geen 5 m
V a n (1 e
start heb-

/•'"/" ./(UI P. Shijhos
KEN l AN D E J EEE SI.
geplakt /.I.IN door 1)

tCIlTOEFERS DER SrOO

,  eindeio<»>
'  .'arbij(l<^ stic-

tandakkcn. dat
kijken, al van

niet aan. SI kampiocn-
hun oveiAvinning tuigen d(^ mannen g
padjanten op met pajongs. Ifaaie d^'hk ■
den hoez(
en aanti

ren

heele
goedig dom staan te

A^reugdc-gcdoe
(ron

dende
'Z(m over de horens enz. den Ma-
•ckkelijke Keraiian. het Icc:-^ ^yoorbij- He

doerees. is dan Aveer voor een iaat delanvv-
:an een heel jaar hio-^ ^ kajnphmo-kamjiioen-dessa kaï

hren rusten, ahmrens het
schap te verdedigen.

noodig i:
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