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Overneming van den inhoud, ook hij gedeelten, is verboden.
den stier

een hooiberg

1 t ter gelegenheidplechtstatigheid geördonn^erd ^ „
van de overdracht van het O verzameld

herder de geheele kulde op „ver
zou worden, opdat kd ^ van zijn jongsten
staan van het volk op do d.eren aa„
vazal kon leggen. En daa gegeven hadden,
dezen oproep S«k°orzaan g vervallen
was er tussehen de grau „„„„dige voorstelling
omheiningen als het w ouden
van het scheppingsver ' beiden een
Torfjohann af t»» de JO levend
beetje trillend op do k®®^^;„i ̂ ^instrie.stige wereld,
wezen Uit deze J oude w ijze met het
die den aanvang der e , ^ dacht te vieren,
naar buiten brengen va jg beperkte ruimte
Er was g-n twijfel P

van het volle boeide j ™^„irrte door rang en
zich hoog boven de dnikw ek'kende van hunambt zoowel /oor^ het
verschijning. 1 oprijzend ah

zwaar van bouw, stelde vergeefsche
pogingen in" het werk om koninklijk uit de kleine,

DE JONGE HERDER
2) Naar het duitsch van Ernst Wiechert heid, als een slaaf, die toch reeds zac tje. gEindigde de mooie, in gezelschap van wolken vaarlijk aan zijn ketenen ru t. Bf^idfwldcn

en winden vliedende tijd, sneed hem omstreeks En mocht deze koning der , VinrlDr-
Sint Maarten de eerste doodskreet der door hem ook, als een Afrikaansch stam oo ̂ , pc i
gehoede dieren bitter in het oor, dan nam hij scheiden door een neusring, de tegen oning

afscheid van de koninklijke vrijheid van zijn eenzaam menschengeslacht had iets, dat hem eveneens ®
amht, keerde als iemand, die lang op reis geweest was, boven zijns gelijken verhief; een gouclen tan ,
naar het armelijke haardvuur in het huis van zijn moe- hij, door de onderlip iets te laten zakken, zicht aar
der terug, sneed lepels en karnstokken, dieren en die- kon maken — hetgeen hij ook met voorliefde deed —
renvallen, las met strakke oogen in de geschiedenis en die in de gesprekken van het dorp langen tijd
der Aartsvaders, luisterde naar de sombere, een weinig een belangrijke rol gespeeld had. Want het had
gewelddadige sprookjes en legenden van zijn moeder, niet aan stemmen ontbroken, die deze vergulding
hoorde aan hetgeen de onderwijzer vertelde, weer- der menschelijke natuur een zichtbaar teeken van
sprak nu en dan eens, zweeg echter meer en stond een goddelijken wil genoemd hadden, noch aan de-
bij den eersten voorjaarswind op uit den somberen zulke, die daarin een valstrik des duivels hadden
kring van haardrook, legenden, schoolwijsheid, hon- gezien, en de oude Tauferjohann, zoo genaamd om-
ger en heimwee naar de wijdheid en vrijheid van dat hij tot de Baptistengemeente behoorde, was
zijn werkzaamheden, een beetje magerder, een beetje in zijn sectarischen toorn zoover gegaan, dat hij
bleeker dan tevoren, maar met groeiende zekerheid, heel duidelijke vergelijkingen getrokken had tus-
als had de winter hem een tooverwoord geleerd, dat sehen den schout Christoph en een liederlijke vrouw
slechts hem alleen in het dorp hekend was. uit het oude Babyion. Toen echter had men zich
Toen Miehael twaalf jaar oud was, droeg het dorp uit sleur in dit eigenaardige geschikt, ja, er w as een

hem de bewaking der gezamenlijke kudde op. De zekere trots op dit bijna gemeenschappeliik bezit
kudde was even klein en armelijk als het dorp, maar uit achtergebleven, zooals op een w onderdoend beeld
overtrof het aan bontheid en gevarieerdheid in of een oude reliquie en op kermden LTtri
Uiterlijk. Er waren koeien en kalveren en hun kleu- beuren, wanneer er een ruzie tussehen het
ren zoowel als hun vormen schenen uit alle rassen dorp en het andere ontstond dat evenals wa
der wereld in het stille veendorp gekomen te zijn. kinderen twistten, de onderdanen'van den erooten
Er waren echter ook sdianen. oranwo o-prlnlrlima. EVn-icTrvi-wl-. hoogste troef d t uen^grooten

gezicht slingerden, dat hun burgemeester

eene

w anneer

N- waren echter ook schapen, grauwe, geduldige Christoph als hoogste troef den^tJ^ ̂
chepsels, die er uitzagen, alsof zij in elkaar gelijmd feit in het gezicht slimrerden rl.k
waren en op onzichtbare wieltjes door een ge
heimzinnige hand heen en weer geschoven werden.
En ook waren er geiten, met sikken als baardmos
en schrandere oogen, die spottend of droomerig
konden kijken en die den nieuwen herder met koele
superioriteit monsterden.
De roem van het dorp evenwel, als het ware de

koning van een veeltalig rijk, was de stier, die een gen; terwiil ander^Bil/zi —le jjeri
ring in den neus had en dien de hurgemeester met omlaag geboden hL Bismarck met triest
onverklaarbare eigenzinnigheid, tegen de meening deze rede ovL zich ""v ^'^"telooze voorpooten
van het gansche dorp in, „Bismarck" noemde. tot zich trok da^de aP'' ï meer oogen
De huigemeester had, m aangeboren zin voor naar, liep de kleine flf r^de-

iVlichael, onbekommerd om de

Jeekervan ""ut' ««n
een dergelqk forp; willen

en hun "rndeTbTrH^ke^veAèff Aartsvaders
pferi- tor-V.1^1 —j_ •• r , crneliing te berde te bren-
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woorden en daden der beide grooten, eens rustig weidegrond ook het bimrdorp toe, maar gewoonte
en onderzoekend om zijn kudde heen, legde hier en en de heilige wet van het grootere aantal hadden
daar zijn bruine hand op een mat glanzende huid sedert onheuglijke tijden deze plaats nitsliiitend voor
of in grauwe, ongeschoren lokken, boog zich ver- Michaels dorp bepaald en ofschoon twistgesprekken
volgens over den hond, die er uitzag als een van hart- en gevechten meermalen gepoogd hadden te tornen
zeer oud geworden wolf en Wodan heette, wreef aan deze heilige ordening, was het dorp toch steeds
hem een weinig speeksel langs den koelen en wan- overwdnnaar gebleven en in zijn geschiedenis straalde
trouwenden neus, zei zacht een woord tegen hem en de boschgrond met niet geringeren glans dan de
ging toen den stier tusschen de horens streelen, Trojaansche Vlakte of de Catalaunische Velden in
terwijl hij de andere hand om zijn ruwe lippen legde, de geschiedenis van groote en verdwenen volken.
En toen de burgemeester dit zag en, eenigszins Op dezen geheiligden en als het ware met bloed
verward, zijn rede ontijdig besloot en den jongen bemesten grond nu verscheen op een morgen de
herder als teeken van zijn ambt de zweep en den jonge herder van het buurdorp, een lange, pokdalige
basthoorn overhandigde, had deze reeds op zijn knaap, met dicht opeenstaande oogen, die „Laban"
stille, beproefde wijze de hem toekomende heer- genoemd w-erd, w^aarmede in die landstreek om on-
schappij aanvaard, w enkte den zoon van den schout bekende reden en hoog opgeschoten en nog niet
de poort te openen, knalde eens over de verzamelde stevig in zijn gewrichten gegroeide jongeman aan-
gemeentenaren heen, een voorbeeldigen vlakken en geduid werd. Zijn kleeren geleken op uiteenvallende
scherpen zweepslag en verliet toen met de dringende boombast, hij had een staf met kettingringen in de
kudde het erf, als had hij in den loop van een lang hand, die men, tegen het verbod der wet in, naar
leven op uitgestrekte pampas duizenden wilde dieren weerspannige koeien kon slingeren, en was meester
gehoed, getemd en aan zich onderdanig gemaakt. over een grauwen hond met één oog en over een

Zijn moeder, die niet zonder waardigheid in haar kudde, welke in samenstelling geleek op die van
houding de waardeerende woorden van den burge- Michael, hoewel ze geen stier had met den naam
meester aanhoorde, huilde, zooals oude, eenzame van een rijkskanselier en ze niet de minste aan-
en overwerkte vrouwen plegen te doen, nog een spraak op schoonheid, wel-doorvoedheid of adel van
beetje van trots en aandoening, toen Michael reeds ras kon doen gelden.
langs den rand van het veen voortstapte, achter Laban dus verscheen zonder aankondiging of
een voor het prille jaargetijde vroege stofwolk van onderhandeling plotseling aan den rand van het
den zandigen weg, de kudde vóór zich, omcirkeld bosch, vóór zijn kudde, hetgeen op zichzelf reeds
door den hond, eerbiedig gevolgd door de jeugd een teeken was van minder goede bedoeling, de
van het dorp, en aldus uit de verte eenigszins ge- handen in de zakken, den kettingstok tegen het
lijkend op een der koninklijke herders, van wie magere lichaam gedrukt, een grashalm in den mond.
zooeven gesproken was en die nu evenals duizenden Het trof nu zóó, dat Michael juist op het punt stond
jaren tevoren in een vreemde woestijn uittrok, uit den top van een spar naar beneden te komen,
om weide en bronnen te vinden en des nachts op waar hij gekeken had, of het overjarige horst van een
te zien naar de hooge sterrebeelden, waarin de kiekendief weer bewoond weid, en dat hij dus on-
belofte geschreven stond, die de God der herders gewapend was. Eerst aan Wodans knorren bemerkte
boven het hoofd van een hunner als een blijde hij dat er gevaar dreigde, schoof een tak opzij cm
zekerheid had uitgesproken. keek uit de hoogte in het opw aarts gerichte gezicht

Reeds in dezen eersten zomer van zijn nieuwe van den jongen met den oud-testamentischen naam,
taak was voor Michael een van die beproevingen wiens voorvader met al zijn bedenkelijke karakter-
weggelegd, welke, hoe onbelangrijk zij ook in feitelijk eigenschappen hem uit de geschied^is der Aarts-
gebeuren zijn mogen, toch voor ieder, die blootstaat vaders goed bekend was. [Woi t vervo )
aan een publiek oordeel, overwinning of nederlaag, ^
ja, voor wie een diep eergevoel heeft, dood of leven Y Jry
beteekenen. Tegenover dit aan den woudzoom drei- iqi ,\
gende noodlot was al het tot dusver verworvene dcor Th. van Dam ^
en getrouw bewaarde een schamel gewin: dat de T^EN volgenden dag komen we te weten, dat
kudde eiken avond verzadigd als nooit tevoren | JCyprus hoofdstad een gerechtshof njk is, een
thuiskwam en melk gaf als nooit tevoren; dat de pool modern gebouw met lanp b^lkonna-
horzels haar niet verstrooiden; dat bliksem en donder des, waarop mannen en ook cemge gesluie de
haar niet in alle richtingen verspreidden; dat de vrouwen staan te wachten. Of g geel misdaden
stier Bismarek zieh van zijn door de natuur voorge- gepleegd werden, vroegen we.
schreven taak getrouw en met goed gevolg kweet ontkend. De man, dieii wc daags
en niet opstond tegen den boven hem gestelden zagen weg voeten om ge tangen . , . i Ver
meester; en dat er geen aangiften van hoeden op dan zeker maar een .«"15'=l"kktge uttzondermg. Vet
verboden weidegrond inkwam». volgens beztt Ntcos.a een ^
Want het hier bedoelde noodlot betrof niet rust een zeer beztenswaardtg

en orde der kudde, maar de grondvesten van haar waar vooral «n pra^httge verzag ^
hestaan en daardoor het bestaan van het dorp zelf. en kostbare sieradiëit de
Het betrof de vruchtbare en steeds voehttge en J„° aan eet^
kruidige boschweide, de eenige ver in den omtrek, ligt even buiten een van P „d'„iet zijn
de oa?e als het ware in een oneindige veen- en kreede laan. Zeer druk bezocht zal het wd^
heidewoestijn, de troost van alle naar melk ver- en nooit wotden. Echtei ^
langende kinderen en schepselen in droge zomers, tn Engelsche en Amerikaan. 60j
Wel kwamen de voorrechten van dezen bosch-
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SCHAAPSKOOI AAN DEN BOSCHRAND

HET NOORDTWENTSCHE HEUVELLAND
DOOR W. H.Legde de onverbiddelijke douane aan genen

kant van de slagbooinen, die Nederland en
Duitschland scheiden, aan het eenvoudige
grensverkeer niet zooveel belemmeringen in den

weg, dan zou ik gaarne onder het Noordtwentsche
heuvelland méér verstaan, dan ik nu noodgedwongen
moet doen. Ik zou er het uitgestrekte gebied bij reke
nen, dat aan de noordzijde der landsgrens ligt en niet
slechts veel uitgestrekter, maar ook veel woester en
ongecultiveerder is dan het vrij dichtbevolkte land
tusschen Ootmarsum en de grens. Dit noordelijke ge
bied ontvouwt wel zijn grootste schoonheid in de in
drukwekkende heideheuvels van Uelsen en Wilsum,
met haar vruchtbare oasen en groene beekvalleien,
waar de eene snede gras na de andere gemaaid kan
worden en de esschen het broodkoren schenken. Dit
land, van Ootmarsum tot Wilsum en het Vechtdal,
geologisch en geografisch één met Twente, door zijn
volksaard en taal even nauw daarmee verbonden, tot
na het einde der Middeleeuwen kerkelijk tot het bis
dom Utrecht behoorend, wereldlijk en staatkundig in
nauwe relatie staand met Overijsel tot in den Fran-
schen tijd, is echter deel van het groote Duitsche rijk
geworden. Dwars over heuvels en heiden loopt de rij
p-enspalen behouwen zandsteenblokken uit de Bent-heimer kuden zelfs dwars door twee boerschappen

een: Breklenkamp en Hezinge. De taal van het
Uuitsche gebied, met beïnvloed door de machtive
stroommg uit het westen, die den ouden handelsweg
der Vecht stroomopwaarts volgde tot Nordhorn; de
stapelplaats van den handel, klinkt den Noord-Twen
tenaar zoo vertrouwd in de ooren als zijn eigen moe-
skcht verbinden tallooze ge-lÏs omdJr'r de Hervormde fami-des, omdat de weinige Protestanten van Noord-Twente dikwijls van over de grens, uit de overwegend

Dingeldein

Hervormde Graafschap (d.i. Hcntliciin) hun bruid
hebben gehaald en nog halen, en aan de oostgrens is
het niet anders gesteld. Verhoede (iod daarom een
oorlog, waarin broeders tegenover elkander zouden
komen te staan. Thans is het evenvel nog zóó als de
dichter Karl van der Linde, een zoon van Veldhausen
m de Nedergraafschap, het uitspreekt:

Rolland en de Groafschupp Bent hem
Hebbt gin Missgunst. hebbt gin Hass.
Holland en de Groafschupp Benthem
Melpt sick, WO et kuiiip te pas-;
Mögt sick and re Völker targen. "
Dat de Leewde sick verkrupp:
Holland en de Groafschupp BenthemDee hault gude Noaberschupp "

03 Staatkundig bezien litrt \ ti i i ■ izijde der grens, waaroor ik "t liier^ zaTl fd
gemeenten Denekamn Om liebben. m de
Ootmarsum, aan de imstelijkT^rn ''"
eiland in de véél Iling. vormt eengebied er .ieht^^wird?:,'"::"'*"
westen en een smalle strook 1 ' hetjmst tot aan de groensronden d'r Dinf I ""g^^Srens.
hooren onder de vrooto t. i reikend, be-
Goede straatwegen van 0^+^* fï^'i^oente Tubbergen.
de spaken van een wiel v - uitstralend als
rnet de buitenwereld en ont Oians de verbinding
plekken voor het snelL tonr "'*^^ '"<'t"ds vele heerlijke
weinig tijd. Maar vie het Ian7"\' "lenschen methead wil leeren kennen, zo'du r.*"'^ T - ̂ oon-
ukkig nog geen benzinedan ^ waar ge-alken de wa.-en o( motor vao'7\ • » w aarover«hokt, wanneer lml„ W Itu sft"''' "" voort-

■«• » Ootmarsl„n ' ,;N lier noo-het kerktlorpje W.
plateau, Z.jn wel de uitganospt n "'"oilno van het^  voor zwerftochten
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door dit land. Ootmarsum ligt reeds niet meer in de
laagte, doeh op de helling van den berg, wat een
lietser, tlie van de riehting Denekamp komt aange
trapt, duidelijk kan voelen. Uitgestrekte weiden, voor
namelijk ten zuiden van den grintweg, klimmen met
hem tegen de hoogte op en bieden vooral in den voor
zomer, als zij met niillioenen pinkster- en boterbloe
men bespikkeld zijn, een heerlijk gezicht. Langzaam
oploopende nauwe straten voeren door het stadje
westwaarts, naar den top van den Kuiperberg, welks
helling ten slotte zóó steil wordt, dat de meeste fiet
sers wel even afstappen. Bezijden den berg, in een
groene laagte, ontspringt een beekje, stroomt even ten
zuiden langs het stadje en zoekt zijn weg verder door de
weiden westwaarts naar het breede dal van de Dinkel.
t Is dezelfde beek, waaraan éénmaal het huis van de
Ridders der Duitsche Orde lag, die de grachten daar
van voedde en minstens twee watermolentjes dreef.
Op de kaart van Jacobus van Deventer staan ze ge-

den aardbodem verd"wenen en ter nauwernood kan
men u de plek aamvijzen, waar het moet hebben
gestaan tot aan zijn slooping ter onzaliger ure in
1810 en '11. De overlevering verhaalt, dat de fa
milie Von Heyden-Reynestein de instandhouding
van twee adellijke huizen, één te Ootmarsum en één
te Zuidlaren, te kostbaar vond, dat toen de dobbel-
steenen Averden geworpen en het lot de verdwijning
van het eerste bezegelde. Het werd afgebroken, de
landerijen en erven verkocht, de molens eveneens ge
raseerd en alleen het schilderachtige niolenhuisje aan
de beek, een grafzerk en een koperen lezenaar in de
Hervormde kerk herinneren nog aan de vervlogen
grootheid. ̂  Het karakter van Ootmarsum als oud
vestingstadje komt zeer goed uit in zijn smalle,
bochtige straten en steegjes, op vele plaatsen nog met
hobbelig plaveisel van veldkeien, en zelfs de resten
der voormalige gracht — thans niet meer dan een
sloot — en de Avallen zijn nog zeer goed in hun loop

teekend. met het Huis, de St. Georgs-commanderie, te volgen. De Roomsch-Katholieke kerk, aan de HH.
gesticht in 1262, eerst behoorend onder de balije van Sinion en Judas gewijd, midden in het stadje gelegen.
Utrecht, sinds het midden der vijftiende eeuw onder omringd door het voormalige kerkhof met zijn hooge
die van Westlalen. Een Huis, waaronder tientallen iepen, wier kruinen gelijk met het kerkdak oprijzen,
boerenerven en goederen in Noord-Twente en de is een indrukwekkend gebomv. Hier ^verd een der
Nedergraafschap Bentheim behoorden, nog lang na de eersteChristengenieenten iiiTwente gesticht,misschien
Hervorming zijn geestelijk karakter bewarend, tot als wel de allereerste en onder de groote parochie Oot-
represaillemaatregel tegenover het Spaansche bewind marsuni behoorde oudtijds geheel Noord-Twente, tot
de commandeur van Ootmarsum op de lijst van hen Almelo toe, dat een filiale van Ootmarsum is en in
geplaatst werd, die verdacht werden te heulen met 1236 zelfstandig werd. De steengroeven van Bentheim
het hof van Madrid, en zijn goederen in 1582 verbeurd en Gildehaus hebben het materiaal geleverd voor den
werden verklaard. En ofschoon door de wisselingen bouw, die reeds omstreeks 1230 begonnen werd, wei
der krijgskans voorloopig nog weinig kwam van de licht nog vroeger, omdat in 1196 door de troepen van
secularisatie en daar

op eindelooze twis
ten om den buit uit

braken tusschen de

Staten van Overijsel,
df Duitsche Orde,
den commandeur en

andere belangheb
benden, zien we in
1635 den Westfaal-

schen edelman Johan

Dietrich von Heyden
vermeld als eigenaar
van de commenderie

te Ootmarsum, div,
weldra . wereldlijk
werd en zou blijven
in bezit van het ge
slacht Von Heyden.
De geschiedenis van
dezen overgang heeft
wijlen C. J. Snuif
naar de bronnen be

schreven in de Ver

slagen en Mededee-
lingen van Ov. Regt
en Gesch., 1925.
Dit huis te Ootmar

sum, door Gijsbert
Karei vanHogendorp
op eenTwentsehe reis
in zijn jeugd nog be
wonderd en door

hem met Twickel
vergeleken, is van

i

HET TWENTSCHK HEUVEEEANI) HIJ OOTMARSUM
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DE ST. SIMON. EN JUDASKERK TE OOTMARSUM

Otto van Gelre de stad in de asch werd gelegd en de
toenmalige kerk dit lot deelde. Latere eeuwen zagen
een voltooiing en uitbreiding ervan. Deze kerk is de
eenige vertegenwoordigster hier te lande van de
zoogenaamde „BiUerbecker groep", kerken uit de
eerste helft der dertiende eeuw, die bestaan uit een
„pseudobasilikaal volgens het gebonden stelsel op
getrokken schip" met twee zijbeuken. Zij vertegen
woordigt de ,,Stufenhalle gebundener Ordnung" der
Duitschers, waarvan er een twaalftal bewaard is ge
bleven in het Munsterland, zoodat Dr. W. Rave wel
gelijk zal hebben, wanneer hij als zijn overtuiging
uitspreekt, dat de kerk van Ootmarsum het werk
van ̂ de ,,Bauhütte is, waarvan de scheppingen
overigens alleen in 't Munsterland te vinden zijn.
C^rootsch IS de indruk, wanneer men de kerk bin
nenkomt door den westelijken ingang; getroffen
wordt men door het lijnenspel der spitsbogen, van

WW nu Pkchelmus-e  denzaal, doch deze indruk wordt wel
eemgszms gestoord door de overvloedige polychro-
mte. Maar hoeveel schoons de kerk ook moge heb-
en, een dmg ontbreekt, en dat is een toren dit
Godshuts waard,g. Wel verhief zich vroeger een ma"
sale hooge toren met fijne spits vóór het westdhk

meëndrTatV afgebroken, omdat menmeende, dat hij op een kwaden dag wel eens zou
vermoedens echter bij de

«n'Moot blekeë t^

Stile"), dus Sthllon. r gothischstenverdienstelijk lerk te he7en ëe^ëh^^TTT

kerk. » Behalve deze kerk SftëlTdat aan zijn grijze oudheid herinM?t° Xr"
het uitgebreide nnrl.avnl ■ r i moest zijn
het gemeentehuis en in^veivpVL™^^^^^'
Twentsche stedelijke archipv anderev--.t-siS-ïa-rriSj;

,  ,„iin vier eeu^^en ge-

aan de Geldersche "M-rstanili!;- 'I'' ^'ads-
tden wa.s de magistraat ' , e„ oorkonden
Wst met haar hë^'vmml.eeld naar Neuenhausin veiligheid te brengt- J and ol plnn-
ofNordhorn,waa, ze vr,en-

dering te vreezen • ,„.l>oUV. twee ver.lie,„n-
dehjk, achttiende^eeu^ „ i„„raat ge-
gen hoog, te?enovmlegen, eenige jat en g ,j,. oorspro.dvehjke
saus- en pleisterlaag, vel- wien> eenvuu-Bentheimer .steen va „,^,„^.„r,„.„a,nenten en het

t'fësX» de dcmr verlesv ^-en m.ij oorspronkcb ke ̂aalhm^^^^^^^ k„.
Xcl d"%raneken. Fnndat.m .h;r ét^m^
kameVsliangt'zT^^^^^^^ nuTdo^r .-n tijdgenoot van
dL^n legendarischen lieerscher geeonterleit zijn.
Maar de oude Picardt- <lie heilig g^;loolde aan zijn
bestaan, zegt, dat hij geweest is een Prinee < yna.sta.
en Heerseher der Sieamber of (^elder.-ehe \ oleken. . . .
die de Romeynen altijdt in 't vaerw at er geweest is en
in de hayren geseten heeft .... Desen Odiniariis een
Heyden zijnde, heeft zijn Hof gehouden tot Oedt-
marsen: is ooek aldaer gestorven- en heeft oj) zijn
Graf laten bouwen een Pyrainide- of gebouw van
steenen, tot zijner gedaehtenisse . - • • doeb op de-
selve plaets is daer nae van de Christfui Franeken
Coningen een Oratorium of Kereke gebouw t. onder
welekers drempel het gewelfde (iraf yan desen Odi-
maro verborgen light " S} ellieht is dat nog
iets voor schatgravers!

BR AHMS nam, zoodra een gezelschap hem niet beviel,
zijn hoed en verdw een. Bij een dergelijke gelegenheid
liep de vrouw^ des huizes hem na. haalde hem bij de
voordeur in en riep uit: ..^at? Gaat u nu al weg?"
„Ja," antwoordde Brahms. ..En als ik missehien ver
geten heb, den een of ander van 1 w uitgelezen krintT
te beleedigen, neem me dat dan niet kwalijk."

ffl

m
!~
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de AUERHAANIAT J I I Hk. .),e  a en van het Kanvendelgebergte, waar de
weerde, houten huisjes, wier daken „,el groote

^eenen bezwaard zijn, hier en daar eenzaain tegen
de berghellingen verspreid staan, had de lente

reeds haar intredi-gedaan; de weiden tooide een bont
kleed van pr.niiila-s en madelieven, tusschen de
steenen lichtte het goiiil van het kleine hoefblad en
over de witstanimige. bemoste berken en elzen langs
de bergbeek spreidde zich het teere groen. Hooger
Sieiden de alnien en matten zich met een weelde van
tijloozen en crocussen, bloeiende te midden van de
nog bier en daar liggende sneeuw. Donker en doodscb
verbleven zicb daarboven de zware sparrenbosscben
uit oopende in de met sneeuw bedekte bergtoppen
welke zicli ' "

als een zil

veren keten

langs den
bemel aftee-

kenden.

Langzaam
klimt de

pachter van
de b e r g-
jaebt, den
dubbelloop
over den

schouder en

gevolgd
door iBerg-
mann, zijn
langbarigen
dashond,
bet steile,
steenige pad
langs de met
donderend

geweld
voortstroo-

mende beek

naar boven

en bereikt

bij bet val
len van den avond een eenzaam op een rotsige
belling gelegen, onder bet groote, ver overhangende
dak klein schijnende berghut. Bij bet licht van een
petroleumlamp, dat een wonderlijken glans over de
bruingerookte balken van de oude, uit zware boom
stammen gebouwde hut werpt, waar bet stilstaan,
de eeuwigheid van den tijd zicb bijna tastbaar doen
gevoelen, deelt bij enkele sneden van bet uit den
rugzak genomen, grijze, harde brood met zijn met
gezel, steekt den brand in de kromme, bouten pijp
en strekt de beenen op den zitbank uit om enkele
uren te rusten. Terwijl langzaam kleine rookwolkjes
blauw in bet stille licht omboog kringelen en de
slapende dashond in zijn droomjacbt nu en dan even
opjankt, peinst bij over den wonderlijken drang, die
hem riep naar bet onherbergzame, besneeuwde berg-
revier, waar bet gems- en roodwild zijn prenten in
de sneeuw achterlaat en vos en marter elkandei in
de koude winternachten krijschend het valwild be
twisten, en glijden zijn gedachten stilaan naar den
oerbaan. den bode van de lente in de bei gen. §3

yERSCIlILLENDE STANDEN VAN DEN AUERHAAN. BOVENAAN RECHTS DE ..BODEMBALTS

BIJ GEMIS AAN BOOMEN BALDEREN DE HANEN OOK IVEL OP DEN GROND

H. F. Bloemeus

Vroeg in den zomer, toen de klingelende klokken van
de kleine, isabellakleurige Simmentbalerkoeien zicb
overal over de wuivende abnen deden hooien, bad
een oude, gebaarde Senn hem de plaats gewezen
waar de bruine, bontgeteekende auerben dicht tegen
den stam van een zilverspar, wiens dichte takken
zicb waaiervormig over den grond uitbreidden, baai-
nest bad gekozen, waarin een achttal lichtbruine,
donker gevlekte eieren lagen. Raaf noch kraai bad
bet beschermend groen bet legsel doen vinden en
ook de neus van Reintje Roodrok was niet fijn genoeg
geweest om den ZAvakken wildgeur van de broedende
ben op te vangen, Avant toen bij enkele Aveken later,
vermoeid van een langen bergtocht op den rooden

bok , een rui-
.  gen kaalslag

.  was doorge-

Jij .!' ■ ' "vvas
plotseling de
auerben tus-

scben den

AviiAvar van

een dichten

opslag van
jenever- en
vossenbes-

sen met luid

gedruis cb
voor zij n
voeten opge
gaan en bad,
zicb houden

de alsof ze

gewiektAvas,
getracht
hem weg te
lokken van

bet broed

sel, dat daar
naar de in

den lossen

bodem tal

rijk voorko
mende insecten zocht en op de jonge spruitsels van
den rijken plantengroei aasde. Snel en voor
spoedig groeide bet koppel in den korten zomer
op, in de vroege morgenuren aan de randen van
de met kleurige bloemen bezaaide, nog bedauwde
matten naar voedsel zoekend en den middag
doorbrengend in de koelte van bet dichte struik-
gCAvas, dat welig in de schemering van de in de
felle Augustuszon sterk naar bars riekende spar
ren en lariksen Avas opgeschoten; Avel sloeg de steen
arend, toen bij, jagend op de zicb tusschen de warme
steenen zonnende marmotten, als een bruine, dood
en verderf brengende schaduw geruiscbloos over de
alm streek, een van de zicb reeds donker kleurende,
jonge banen, die in de warme morgenzon in bet rulle
zand een bad nam, en baalde de magere moervos,
die steeds meer vraat voor baar hongerige jongen
moest aanslcepen, met een welgericbtcn sprong een
ben van baar in de weinig beschuttende takken van
een lariks onvoorzichtig gekozen roestplaats naar be
neden, maar toen de herfstzon in kristalheldere
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klaarte de
bladeren

van de ber-
k e n tot

trillend

goud deed
worden, de
zich kleu

rende al-
p e nrozen

en jenever
bessen de
hellingen
in een roo-

den gloed
zetten en in

de avonden
het burlen

van de

bronstige
,  herten wijd

en zijd over
debenevel-

TIJDENS HET SLIJPEN VAN DEN H^aN Je almen

weerklonk, waren de auerhoenders Volwassen en deden
zich te goed aan den rijken herfstdisch van bessen en
zaden, dien de natuur het wild tot verzameling van
krachten voor den harden winter biedt. SI Toen echter
de eerste herfststormen over den Qrat gierden en de
spai i'enbosschen in een deinende Zee van groen ver
anderden, zonderden de jonge hanen zich af en trok
ken hooger het gebergte in, waar zij zich voegden
bij enkele, in naburige dalen opgegroeide soortge-
nooten. Menigmaal was auerwild niet zwaren rui-
schenden wiekslag voor hem opgegaan als hij na het
vallen van de witte wade, welke Eosseben en almen
met een glinsterende pracht dekte en den noodtijd
van het wild inluidde, op zijn ski's langs de hellingen
gegleden was om, lezende in het sneeuwboek der
p-enten, zijn wild te beschutten, i^aar steeds waren
het hennen geweest en zelfs, nadat de harde vorst
was ingevallen en de sparren onder den zwaren sneeuw
last bogen en hier en daar met ktiallen als pistool
schoten bmken was het hem nimmer gelukt ook maar
een van de rille auerhaneii, die zich uitsluitend in
de dichte boomtoppen ophielden, ̂ ich voedend met
spaiiennaalden en lariksknoppen, ̂n die bij zijn stille

A  afstreken, te zien tekiijgen. SI Nu de sneeuw beneden in het dal is eaan
sme ten, is hij gekomen om den mZezang va/d"
zwaiten meester, die de berden •
Viii« 1 1 uergen leder jaar weer uitun wintel slaap doet ontwaken, tg beluisteren S!
Kort na middernacht verlaat de jachtpachter de hut
en begint bij het licht van een dicht bij den grond

Sar dTn ttrrnSaVfowf'rr
wTakireher f' aTde:;!™:;
gehoor Sr metersdik heeft op-genoopt dan weer door het kale gesteente waarbi
enkele glimwormpjes phosphorizeernTrorerSt
zwarte duisternis ligt over het gek .
uil laat zich hooren, begeleid door hSr® ' • "u
van het zich over de rotsen Sf f"'f
banende water der beek. Steeds d'lt beneden
sneeriw, steeds steiler en steeniger woSd"
aan den voet van een steile heUin» d ff a "T"'
taarn en luistert. Doodsche stilte\rrsehS^elfs d"
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BUITEN sneeuw

contouren van de berge^^
trmnStriilhoogei^doof-
begaanbaar sparrenbosc , ^ooals er
door en over elkandei i^ Jcii bodem ai h t
hen ter neder wierp, ^ , eerste liebt tin-si u
latend. SI Langzaam zware nevels trek-
de dikke stammen te sch 'staande bergreuzen,
ken over de toppen van ^ tecds valer wordende
als het plotseling ^oor hristalbeldere water
morgenschemering klink Het is bet lente
druppels op een rots ^t^n haan. ilat eerst
lied van den zich inspelende t- overzijde van een
aarzelend, dan sneller' schijnen de
kleine alm weerklinkt. , rj.iav een klappend
druppels te vallen tot de hoofdslag.^^^^ .en reeks
gesmak, zich ^oet hooren
van eenige seconden durena en schuwe
slijpen, waarbij de anders zoo wa , i .gorden.zanger doof en blind is en rustig ena^^ balderlied
SI Regelmatig doet de zwarte , bellingen
over de stille bosschen en de . dien in
weerklinken, veelvuldig overstemd doo. b' < ' ' I
het dal voortbruisende water; nog ve
grauwe nevels alles, maar vermoedelijk beeft bij J
Lnd in een boegen, ouden larrks. Germsehloos
springt de jager den baan aan, telken> tuji en. le
slijpen eenige schreden voorw aarts gaan < . ̂  t e
sterker weerklinkt het lied, totdat uit de va e st le
mering het silhouet van een zwaren boom treedt,
uit wiens top het oerwild in parelende klanken
den aantocht van den lentemorgen verkondigt. Nog
is het te donker om den baan te zien. slecht^ een
groote, donkere klomp teekent zich boven in den
boom af; doch reeds vloeit het eerste liebt roze over
de bergtoppen en is de helderwitte vlek aan den
zwaren vleugel te onderscheiden. Langzaam trekken
de nevels op en wordt het helderder. Groenblauw
glanzend steekt de pracht van het koolzw art geveder-
te van den zanger der duistere bergnachten, die naar
het Oosten gekeerd den morgen begroet, tegen het
prille lente-
groen van

den ouden,
bemosten la-

riks af; fel
rood lichten
de rozen om
den zwaren

roofvogelkop,
waarvan de

aschgrauwe
baard en de
ruige hals
kraag wijd
uitstaan. SI
Reeds is het
geheel dag ge
worden en
nog baldert

de oudehaan,
zijn grooten,
zwarten

staart waaier
vormig uit
breidend en
metslapnecr-

rd door een r
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hangende vleugels op een dikken tak heen en weer
trippelend; nu en dan buigt hij zich tijdens het slij-

veeren.

Het lentelied van den groeten haan daarboven ver
stomt en, zijn vleugels uitbreidend, strijkt hij, zwe
vende op zijn inaehtige wieken en voortgestuwd door

voorover naar den in j j i i i ^
nebal. Dan glijden de eerste zonne^l'"!"" T"' a , j" <!'' jag", die hem. den met een gems-
bosschen, een bergvink begint te slaan TT ''«■'''-'digklanken trilt plotseling het gezang ^» nagewaard. hem mt het oog verliest.

~  XX\, Ie

HAPIE TIROL/  DOOI! Albert D.V.\iV
. . . ,, Pti woonplaats voor wien op een goeden dag de openbarine komt,E mensch, «en het noodlot e'»» de vraag!

waarom dat sneeuwpara-
d

Dheeft beschoren in
de gematigde en
noordelijke zones

van onze oude aarde, is
in deze donkere dagen een
beklagenswaardig schep-
.-sel. Vooral wij, liier in cle
lage landen aan de zee,
weten mee te praten van
dien enorm en rijstebrij-
tjerg; van mi.sst, reg^en,
(luistei-nis en rHenniatiek.,

dien wij telkenjare hebben
door te worstelen, om te
komen tot het zomersche
luilekkerland. Verlaine
heeft goed lyriseh-wor-
den over zijn regentje:
II pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la

ville . . . .

ijs niet eens opgezocht?
Is daar iets op tegen? O,
ja, die argumenten komen
ons alle bekend voor. Die
hebben we immers alle-

maal stuk voor stuk naar
voren gebracht en quasi-
bedachtzaani uitgebuit
als een of andere winter-

sportenthou.siast on.'s
noodde, mee te gaan naar
het land der bergen: het
was te duur, het nam een
hap uit je zomervacantie,
je kon niet skieën, had
geen droogcursus gevolgd,
je bezat nog niet de noo-
dige uitrusting . . . . enz.
enz. Och, arme, grooten-EEN STUIFKRISTIANIA

.  . . . wij, met minder extatisch gemoed en met meer deels of meestal ledenen, meer geschikt tot motivee-
regen bedeelden, voelen het anders. Ons spreekt meer ring van het thuisblijven dan tot de oorzakelijke ver

klaring ertot het ver-
s omberde
hart de
dichter van
het
,, . . . . land
van mest en

mist,
Van killen
kouden re-

gen,
Doorsijpeld
s t u k s k e

grond.
Vol ondoor-
waadbre we

gen! . . . ."
sa Ons blijft,
al worste

lend om het

van. De ge
wone oor

zaak van
zooveel
w e erstand
tegen de ver
lokkingen
van het
sneeuwland
is niet an
ders dan on
ze natuur

lijke inertie,
die met ge
makzucht in
de uitgesle-
ten baan
houdt, wien
de verruk-AFDALfNG IN DE POEDERSNEEVW

einde van die verschrikkelijke gure eerste maanden kin gen van eenig bestaan daarbuiten niet aan den
van het jaar, niet dan die eene flauwe glimp van lijve zijn voorbijgegaan. 83 Kom, gord U aan als
hoop op redding: een beetje vorst in Februari, wat zoovelen tot den gang naar het reisbureau, om een
zon en droge tintelende kou, wat ijs en als we stevig plaatskaart te nemen naar eenig blank lustoord daar
boffen zelfs . . . . wat sneeuw! Vooral dat witte kleed in de verre bergen, die U wachten. Als ge het kost-
zou zoo liefderijk en romanesk de tekortkomingen baarheidsmotief ternauwernood kunt overwinnen,
van onzen kalen winter voor enkele weken kunnen door wat anders Uw zomerverlol kost, aan Uw win-
verhullen. Maar zie: de winden en de wateren, de ge- tervacantie te besteden, betoon dan deze zijde van
bruikelijke wandeling der depressies en gebieden van Uw voormalige weigering nog eenige reverentie, door
hoogen druk hebben het anders bepaald: het sprookje de mondaine eentra te vermijden en een goedkoop
van den vasten aggregaatstoestand wil slechts zelden land te kiezen. Zoodoende zult ge verschillende groo-
en dan kort tot waarheid worden. 8Q Gelukkig dan hij, tere plaatsen links laten liggen en bijvoorbeeld Uw
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.enten opslaan in de ™

sporen van Uw voet wachten. In vele eenvoudige als je kunt J kunsten op
/-I rrnlloTi TT voor de luttele . ...vmiiprei' n

lange lat-
de eerste kunst< " ̂ , ,,i,>t.ning„"Uasthöfe" zullen U voor de luttele

som gelds van tien schillingen per
dag behalve het volledig pension
vele onverhoopte weldaden wach
ten .... als daar zijn: centrale ver
warming, stroomend warm en koud
water op Uw kamer, gratis skilessen
van den haas of zijn broer, practisch
getraind en allerminst belust op den
gebruikelijken modehumhug op dit
gebied. Kortom: uit pecuniair oog
punt wacht U in Tirol het ideaal. En
dat men er met verlangen naar U
uitziet, behoeft wel geen betoog. Het
land is rijp, om den skilooper te ont
vangen. De eerste meters hooge,
rulle sneeuw zijn in elkaar gezakt,
hebben zich „gezet" door het eigen
gewicht. De grofvlolckige en licht
samenballende nieuwe sneeuw is
door de vorst uitgedroogd en ver-
poederd die fijnkorrelige stof, welke
een vrij vast elastische onderlaag
oplevert, waarin de ski niet weg
zinkt zooals in versche sneeuw, en
die voor den zijdehngschen druk op
stuift in wolken. Het is de idealestuxit m wolken. Het is de ideale

r

ten. Ja, naar -oinmin

Ifde recht zou uien
(lat

ren. Maar dt
zoek. Met hetze trroot(

kunnen verkondigen.

Lt hoogs, ^^;h,h,o
hreie bewering iielielst liaii <i..k mets
dan een teleurstelling ten ^

f in

per

De

h
dan een

en skieii en
van de analogie tusse
schaatsenrij.h-n. W ,e voor ,1. et.
.„aal op <le „Brettl staat. I nk,
immers allerminst aan het ijs t( rug.
Zoowel het glijdend vooi-Avaarts gaan,
het klimmen in „Treppen- en
„Gratenschritt" als (je lijnrechte
„Schuszfahrt" versehilhm zijozeei
van de bewegingen oj) de schaats,
dat niemand zich het H(dlandsehe
ijs herinnert .... totdat de ,,Steni-
hogen" en de „Stemni-Christiania"
komen en men plotseling bespeurt,
hoe op sneeuw en ijs dezehde metho
des tot richtingwijziging opgeld moe
ten doen. S3 Hoe kan het anders?ten doen. öj noe Kan m ai

rj>igeglijvlakte voor die wendingen, welke In heide gevallen twee lang-v^ . ,
den beginneling zooveel moeite kos- glijvlakken, die zieh in de lengte
ten: „Pulvei-schnee"! ST „Maar men heeft mij ge- richting gemakkelijk voortbewegen en die dwar
zegd . . . ."! Zeker! men heeft al te veel gezegd moeten worden gesteld om een remmende Averkin
en de eigen prestaties opgeschroefd, door U met aller
lei ontmoe-

teweeg te brengen. Hoezeer natuurkundig de glij

d i g e n d e
praatjes aan
boord te ko
men. Er be

staan om

trent het

leeren van
de edele ski-
sport legio
van mond

tot mond

overgelever
de wijshe-
(ien, die pas,
als je zelf
begint, too-
nen,van hoe
bedenkelij-
ken komaf
ze moeten

z ij n. Men
zegt bijvoor
beeld: als je
dertig bent,
leer je het niet m HET sprookjesl

er ons kort over lij]^

-
b e w (^ g i n e
van ski en

schaats ook

verschillen,
dit re m-

mingseffeet
wordt bij
beide door
..A b s t e m-
men" ver

kregen op
geheel ana-

wijze.
w ij z e

aar(jp een

1 a n g e-a f-
and rijder
P Friesehe

ol Xoorsehe
aa tsen

e i n d-
^purt plot-

selinglmëin-
i;^ in

t64«

D

oge

O

(ligtzijn: het is een betrekt <ian rli
waarheid, foutief fo,-m '''' quantitatief geaarde sche „gerist de skilooper bë i ge.
drempelwaarde van «Juhlclifk darf '^'""«"nia- L,iJ' p' aan-slechts genoemd om ZiJ wordt waarschijnlijk techniek hie,■ ™''''l"''-.--..!.!?..'.-»" T""
te spreken. Een „ T eenvoudigen van geest nen brengen '"'''eriing sh-ehT. "' haats-gjarige met goed verzorgd over de gevreesd "'<""■ ""g e,.,, !,T V*"'

S  '«»de gevaren van hersri ., "t,"' "."'"■d
"• Mij hier
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IfAT
Dezen winter nog niet gezien hebben: drijfijs op onze groote rivieren

de Alpine gevaren
broken scheenbeen stelt een typisehen gevol

zijn

Ten

sneeuw

schuldig miniTOu^
weet van onbeznn '^ten beperken indien menzichvnj
rlan ^^^enlieid, roekelooslieid cn domheid,

bijzondere skigevaren even
onze dandacht tt 4. • i i i i 4.•
.  , r •. , IS een algemeen bekend statis-

m  optreden van letsel aan botten engeviic en bij dg skisport schering en inslag is. En
■  ' ' ' ■ vooral bij beginners! De oorzaken hiervan

te kennen en zooveel doenlijk te vermijden, kan nuttigziin. Jii zijn hier twee wezenlijke factoren werkzaam,
eerste leiden de dolle valpartijen in de rulle

_aw, waarbij de skis wel dikwijls zonderlinge
banen door de lucht beschrijven, maar waarbij men
zacht en behaaglijk opgenomen wordt in het blanke
bed en zelden pijnlijk bekneld raakt, spoedig tot een
zekere onvoorzichtigheid. En deze onvoorzichtigheid
is voor den leerling niets dan winst aan scholing ....
totdat de snelle draai geleerd moet worden. Reeds bij
de Stemm-Christiania begint het zich voor te doen,
dat het lichaam van den durfal zich dapper in de
bocht draait, terwijl de lange ski weigert, negentig
graden van richting te veranderen. Vooral gebeurt dit
als het sneeuwdek door achtereenvolgens ontdooien
en herbevriezen op den heuvel te vast van oppervlak
is geworden en de ski er zich in snijdt. Het gevolg is
een torsie op een of beide beenen en de eerste plaats
waar zich zoodanige torsie doet voelen, is het ge
wricht. Zoo blijft het dan doorgaans bij een simpele
verstuiking van het voetgewricht, af en toe een ban
verscheuring. In de knie dreigen dergelijke gevarvn.
Maar vooral bij kinderen, waar het veel zwak eie ot
licht meegeeft, komt het tot torsiefracturen van het
onderbeen. Het bijgaand röntgenbeeld van een ge

gtoestand
voor van de mislukte „gerissene Christiania" bij een
jongen van twaalf jaar. Een gelukkige omstandigheid
is, dat het bestaan van de spiraalvormige breuklijn
in het bot geen uit elkaar wijken van de beide bot-
gedeelten heeft meegebracht. Toen de breuklijn ont
staan was, bleek dus het draaiend moment uitge
werkt. Dat de omtrekken van het bot dan ook bij
kans ononderbroken zijn, pleit er voor, dat in het
onderhavige geval het beenvlies vrijwel onbeschadigd
bleef. Mede reden hiervoor is de bij kinderen bestaan
de verschillen tusschen het broze binnenste deel van
het bot en den meer taaien ,,schil", een toestand die
herinnert aan de verhoudingen bij een groene twijg.
Analoge fracturen betitelen engelsche medici dan ook
vaak als „greenstick-fracture". SI Niet altijd zullen
de torsiefracturen er zoo gunstig uitzien als de hier
afgebeelde. En juist dan zijn zij geneeskundig om het
verloop van de fractuurlijn zeer te duchten. Men
moge uit dit alles de gevolgtrekking maken, dat het
zeer wenschelijk is, bij de eerste allerminst stabiele
pogingen tot het verrichten van fraaie skiwendingen
op den oefenheuvel, eenige voorzichtigheid te be
trachten en deze vooral dan in acht te nemen, als de
aard van het sneeuwdek het wenden bemoeilijkt.
Overigens .... ook de ,,Kanonen breken bij dit on
derdeel der techniek nog soms enkel en onderbeen.
S! Ondertusschen mag het bestaan van deze onaan
gename kans op wringingsbreuken ons niet ontmoedi
gen. Tegenover deze eene schaduwzijde van het be
drijf is anderzijds een zoo groot aantal facetten van
vreugde, geluk en gezondheid te noemen, dat, wie
zonder noodzaak thuis blijft, slechts een domooi kan
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heeten. Hij zal nooit kennen de extase van ̂ e sui
lend snelle vaart.... bergaf als een vog ,
gewicht, de concentratie op elke nieuwe opdoemenü
hindernis, het genot van den boog, snel als de gedac i-
te in de witte sneeuw uitgespoord. Hij zal niet kennen
de majestueuze lichte, vederlichte pracht van het
besneeuwde land, de teere natuurkundige wonderen
van de kristalsneeuw, de romantiek van het sneeuw-
begraven bosch met zijn onveiwachte vergezichten.
Hij zal niet kennen de rustige vriendschap van die
onbezorgde wereld, waar de lange avonden ook zondei
dans en smoking in warme gemoedelijkheid en allen
vertrouwde stemming van vermoeidheid, lichamelijk
en prettig, heenglijden als schakels tusschen de won
dermooie dagen. Maar dat onze domoor zich tijdig
bezint en nog in de komende dagen zich op dit nieuwe
glibberige pad vol verrukkingen begeeft, wenschen
wij hem gaarne toe.

C YPRUS
(Slot van bladz. 51)Het valt overigens ook niet te verwonderen,

dat dit eiland gebleken is zoo rijk aan oud
heden te zijn. Slaat men er de geschiedenis
op na dan leest men, dat het ten tijde der

Phoenieiërs reeds zeer begeerd was. Na hen land
den er in bonte afwisseling: Egyptenaren, Perzen,
Grieken, Romeinen en Joden. Ieder, die er neerstreek,
werd voor korten of langen tijd heer en meester van
het eiland en bracht het op het peil van zijn eigen
beschaving. Ongeveer 300 v. Chr. bloeide nabij het
tegenwoordige Famagusta de machtige havenstad
Salamis en telde het eiland een millioen inwoners,
waren zij de geziene bondgenooten van Alexander
van Maeedonië en twee eeuwen later kenden zij de
weelde zoozeer, dat deze hun verderf werd. De uit
voer van hout, granen, wijn en koper deed het geld
binnen stroomen. Met bijna filmachtige snelheid
volgen de overheerschingen elkaar op, totdat tegen
het einde der twaalfde eeuw het eiland onder de Lu-
signans een tijdperk van drie eeuwen rust tegemoet
ging. De gothische kathedralen, waarvan de ruïnes te
Famagusta en Bella Paise zoo verrassend aandoen,
zijn uit deze periode afkomstig. Het heet zelfs dat
ditzelfde Famagusta in zijn bloeitijd 365 godshuizen
rijk was, zoodat de mis eiken dag van het jaar in een
andere kerk kon worden opgedragen! SI Als in een
sehimmenspel zouden we op onze terugreis de sil
houetten dier oude bouwvallen tegen een brand-
roode avondlueht zien afsteken. De hooge zwiepende
stam van een enkelen palm, met een pruikje blaren
in top, stond daar toen als een taaie wachter tussehen
de sehimmenkathedralen in. Niet melancholisch-
verlaten, maar heerlijk stralend moeten de Venetianen
het hebben zien liggen, aan wie het eiland, via de
vrouw van een der Lusignans, Catarina Cornaro
overging, sa Tachtig jaar bleef Cyprus Venetiaansch'
grondgebied. Met barbaarseh optreden volgden de
Turken de Venetianen op; werd de romantische idylle
van Othello en Desdemona, die zich hier in dezen
uithoek van de Middellandsche Zee afspeelde, aan
genaam sensationeel afgewisseld door het eriezel-
einde van Famagusta's heldhaftigen verdediger Mar-
cantonio Bragadino, die gevild werd en wiens' huid
opgestopt naar zijn moederland terug werd gezondenZoo helsch als Cyprus' kronieken hier en daar ge
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tint mogen zijn.tim A

Imiiiels klinken zijn niyth
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Sj MaarImmers nabij ^ der zee geboi
dite zelve uit het „ terug te komen: de
om op de ojerheersc | Cyprus haar goede
Turksche heeft lang niet altijd „kupros '

Venetiaansche overzijde gehad, want en
wat er onder de ^ j f gen van de zeer lovens-
heersching geblonken la "^jezen tijd genomen, was
waardige maatregelen, de periode
de opheffing van den > poewel Ottomaansch ge-
1878—1914 werd ^^P^^ ̂j-d. Toen de Turken in den
bied, door Engeland bes geallieerden kozen,
wereldoorlog de partij aan Engeland. SI Ge-
verviel het eiland er op Cyprus zeer goede
durende den /van asbest overschaduwde
zaken gedaan: de de export van sinaas-
geheel dien van koper. Jaffa-ajipels. rnanda-
appels, waardige ^ ijn werd er van be
lijnen, rozijnen, karob eiland goed geboerd
lang. SI Dat er Pet waard geacht werd
werd, bewijst het reit- mindere man en de
een Crown Dominion te bitter v einig van deze
dorpeling merkten echtei tochten hun altoos
vette jaren. SI Ons tioi j de vrouwen. Overdag
vriendelijke groet, speciaa
troffen we ze meestal aam ^inrokken in de hand,
haar woning, het klassiem r i i ̂
,aarvan bij ons naderen haar b ik en aandacht voor
en oogenblik afdwaalden. Het wat p echtstatiger
kalimera" (goedendag) onzerzyds voelden we dan
oovcr^tt^c Jz.. rvr. ziiA plaats dan de joviale roep

,  tiflar miK en aanaacni voor
waarvan bii ons nadeien i u* ̂
een oogenblik afdwaalden.
„kalimera" (goeden
doorgaans meer op zijn plaax^ uao ue jovxaie roep
..che?ede" (cheerio)! Wie lang z.j met haar
buurvrouwen nog bleven napraten over die drie
zelfstandig reizende vrouwen! Uior hen. in die afge
legen doi-pen. met niets ander.' dan de verlaten vlakte
daar omheen, moet het leven werkelijk met veel ver
tier bieden! Hun mannen zitten veelal in het nabijzijnd
koffiehuis, bij hun miniatuur-kopje zwarte koffie of
„fizzy drink", waarbij zoo nu en dan als groote
iekkernij een stukje, in de heete as geroosterde inkt-
visch wordt opgediend. Urenlang kunnen ze daar
zitten, in gezelschap van den gefezten politiedienaar,
boomend over wie weet hoe gewichtige politieke
onderwerpen! S3 Waar het leven in de verbeelding niet
gaan — zeg maar liever, niet voortjagen — kan, daar
kruipt het. En toch moet het zijn bekoring hebben
om zonder gejaagdheid voor je deur te zitten spinnen
of naar het land te gaan. hoog op je kameel gezeten
of op een feestdag, liefst in hel rose of lila sluiers
gehuld, ter kerke te rijden. Wat zul je niet heerlijk
ver over de vlakte kunnen zien, de zwart-blauwe zee
^nerzijds, de soms rossige bergen anderzijds. S!
aarom dat gehaast .... de eeuw igheid is zoo

ang ... ̂  Er straalde rust van dit land. ja zelfs de
steeds eendere strakke lucht, de altoos eeliikmatiff
domende zee, zonder veel eb of vloed, leken ons om
deze "he j vivre-, vanbezadigdheid meenden we dat ons bn onzen
on^Tn ^■gebleven. Zou deze tocht dus heusch
iUusie^ hebben? SQ Maak je maar geen
lum non '''''' Latijnsche uitspraak: Cae-'  Jt ammam mutant, qui trans mare currunt! D
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