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tegen de ®'hutt g ^„adenkend knikte bij Michaeb

^rrd' w^artd hij dan nog on.lerzoekend „aa,

■^X^onrrvralgde ""écltter ging niet stil gezicht
verder de bloot,- voeten in het stol van den weg,

den basthoorn over den schouder, den slmgei m de
bruine hand. De achting, genegenheid en heide,

gaan van postzegels voor eventueele tprugzending.
Orprneming van den inhoud, ook bij gedeelten, is verboden.

die men hem toedroeg, ontgingen hem met, maai

DE fONGE HERDER

het hielp hem wel in dezen
niet
- ~
Vj ongevaarlijken
i ^
j
tij d d at hij eiken morgen zijn kudde langs de open
plek dreef, waar hij als kind gezeten had, naast

Hier poogde de weergeldeischer zwakjes een
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Naar het duitsch van Ernst Wiechert

tegenwerping te maken, maar Averd door een

zijn wenschen waren gering in aantal en beteekenis,
en net mcijj
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twee heel stille mannen, van wie de eene den mond
vol aarde en de andere zoo stille oogen gehad had.

dat hij met een lindentw ijg deze in hun w eerloosheid

handbeweging van Christoph tot zwijgen ge

had moeten beschermen.

bracht.

Nu was daar niets meer van te zien. Wilgeroosjes
overwoekerden den bruinen sparrestomp, nieuw gras
was over het spoor van den val gegroeid en slechts

Toen uit Michaels kort, bijna onwillig afgelegd
verslag de toedracht der zaak ten duidelijkste ge

bleken was, stond de burgemeester, Aviens oogen de Avielewaal, verborgen in het hooge lakwerk, liet
nu straalden, op. „Wij hebben", zei hij plechtig, „door

Gods wijsheid tAvee dingen toebedeeld gekregen, op
dat de streek niet overmoedig w^erd: een burge

meester, die gezien mag Avorden en een stier met
den naam Bismarck. Wij hebben daar nu een derde
bij gekregen, een herder, die krachtens Gods wil

nog steeds over de twijgen zijn gulden lied vallen,
dat naar het paradijs zocht, maar het nooit vond.

Voor Michaels oogen echter kwam het gebeurde
eiken morgen opnieuw op, zonder smart of angst,
maar met een blijvende ontroering en vermaning,

als zou het hem voor altijd ontzegd zijn, al te luid

hier geplaatst is tegen de Kanaanieten! Wij hopen, te zijn op deze aarde, die hem in zijn prille dagen
dat verder niets meer te zeggen is!"
.stils getoond had.
"
En met een Aveidsch gebaar wees koning Christoph zooveel
Slechte één ding, dat hij door zijn eerste gevecht
naar de deur, Avaardoor Labans vader woordeloos

en het grijze hoofd moedeloos schuddend weg sloop. won, maakte hem diep gelukkig; de vriendschap
genooten, die door geboorte, stand
Van dezen dag af was Michael een held, zooals c.^

immers in de geschiedenis van vele volkeren helden

« f
dom dikAvijls eerst met een buil begint, die op inoerlc
heden
en
n
's vijands voorhoofd opzwelt, terwijl de geschiedenis

""Jujr'ukbaar boven zijn al^ .choon zij in levenswijze, bezig-

De wetl^n ^rhfrdoTrer'''

niets weet te zeggen van al hetgeen aan deze buil ook in aanraking
gek oinen
^ ^
. u Streek, hoe weinig
voorafgegaan is of afgezien van zulke daden in de wereld DHnv.Piwee
en
haar
maatstavTrx
borst van haar zonen opstijgt en een milden glans den toch zii hf-t i
hoog en laag, hiel
verspreidt.
en
macht'
ia
ook
®^g<^^<^hreven,
vast aan bezit
Niet, dat Michael nu bijvoorbeeld uit de hand van te
to
1
atgene,
wat
het
volk meende
verstaan
onder
ontwiUlv
den schout een kroon ontving, of dat de vromven
voornaamheid,
van het dorp bijeenkwamen, om een purperen mantel En ofschoon Christonh A ^
en
de
beide
boschwaéEt
^
^oon
van
den schout,
voor hem te naaien. En de jeugd van het dorp hoe
zeer ZIJ deze zege beschouwde als een overAvdnning van den landheer het

van hen allen, was toch zoo onbekend met de ge

namiddagen bij Miehax^l^u^^^ versmaad hadden, hun

l>rengen, leergierige
woonten des groote Avereld, dat zij niet eens op de en dankbare leerlingen
gedachte kwam, een fakkeloptocht voor hun held nesten-uithalen, het arl l
^vten.schap van het
kreeftente houden, waamiee immers anders jonge harten op jaeht, zij zouden toch noo^r^^'T"
schoone en stralende wijze hun dank plegen te b(fjo»Sen leermeester"^!
f^^daehte gekomen
de vrije
tuigen. En zelfs het voorstel van den bmgemeesters wildbaan in de omhein
zoon, hun herder voortaan „David" te noemen levcm te halen, hem de gehein""'^ van hun eigen
verloor na aanvankelijke geestdriftige instemminc^ !!JT^'^?f'^^^«-rshunnTr^r" te laten zien van

zijn betooverenden glans, omdat hun tijdig te bim van hun leven over ,.1""' "'7™ "I' 'l™
oor-de-weeksehen-dag^ vvanzelfsprekend
^^tgeen- voor hun
was .
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I haii!^ evenwel, na de glorie van deze overwinning een kudde van wilde en trotsche mustangs, en wH-

en meer nog na de rustige waardigheid, waarmede

met een paard, waarbij vergeleken dat van
Miehael uit deze zege te voorschijn getreden was, icht
innetou slechts een onbeholpen en achterlijk dier
verloor het gemeenschappelijke leven der „grooten" geweest
was. Het dorp bezat niet eens een koets
uit de omgeving met hun nederigsten dienaar ook paard, ongcAAcnd
aan alle landelijke heereridiensten,
het bediukkende van een in stilte gedulde min nraar toch waren er
vijftien paarden en veulens, die
zaamheid, en ofschoon Miehael bijvoorbeeld niet ge op het burgenieesterlijke
verzameld warerr, en
nood Averd aan een feestelijken avondmaaltijd in over hun warme lijven lagerf
niet de armelijke, duffe
het landhuis, hetgeen, gezien den toestand van zijn lucht van een veendorp, maar
de trotsche, wilde
lierdersjasje en het volkomen gemis van elke voet- geur van eindelooze prairieën, en wanneer zij de
bekleeding, ook zijn moeilijkheden meegebracht zou koppen ophieven en de fijn geaderde ooren opstaken
hebben, toch kwam tiet voor, dat Adam met schit en met de vochtige neusgaten door den avondlijken
terende oogen een „groet" van zijn ouders kon over rook der hoeveir heen deir geur der verte opsnoven,
brengen. dat Friedrich en Wilhelm, de zoons van
dan was dit iriet de verte der nabije irreeroevers of

den houtvester,^ een oude lederen iveitasch als koele boschranden, maar de verte van een wereld

..eeregave" van hun vader overhandigden, en dat deel, waarboven een bloedroode zon grenzenloos eenzelfs Christoph. een nog ongekroond kroonprins en zaairr wegzonk en waarmee de groote daden der
dus het eerst blootgesteld aan jaloezie, een glim helden verbonden w aren, en de glans van den roem,
lachende opmerking kon maken over den o^ouden en de bleeke schijn van een eenzamen dood.
tand van het dorp, waaruit bleek, dat bij de vast
Tegen den namiddag is Christoph, de kroonprins,
beradenheid en handigheid van een kleine, bruine op het schuurdak bij hem thuis geklcirmcn en heeft
cn laag-geboren vuist hooger schatte dan de ivel- zoo lang met een wit zaailaken gezwaaid, tot hij ant
sprekendheid van een schitterenden mond en het woord gekregen heeft van den toren van het landhuis
bezit van een stier met een historischen naam.
het dak der houtvesterswoning. Het is een lang
Ook uit deze verheffing van een laag-geborene en
afgesproken teek en en nu, tegen den avond,terw ijl de
ontstond voor den aldus gelukkig gemaakten jongen wereld naar hooi en seringen geurt, staan zij allen op
geen tweespalt in zijn stille leven. Het kwam voor, het erf van den schout, ieder met een slinger van hazenaarmate de zomers kwamen en gingen, dat hij stil laarhcut, met boog en pijlen, die een met gesmolten
bij zijn vrienden moest zitten en luisteren naar de lood bevestigde ijzeren punt hebben, en met een
vroege wijsheid van hun hoogere scholen, waaraan

gescherpte houten lans in den arm. De zonen van

zij in onschuldigen bluf grootsche beschrijvingen den houtvester hebben, daar zij het beroep van
wisten vast te knoopen van het stadsche leven. En krijger en woudlooper het naast staan, iets bijzonders
ofschoon wel eens een weemoedige barst dreigde te aan hun uitrustiog, waaraan de oogen van het dorp
komen in den beschaduwden spiegel van zijn bestaan, bewonderend hargen: een groene botaniseertrcirinel

schoof hij dit met een handbeweging ter zijde, keek met daarop geschilderde roode anjers en een buks
in de veranderde oogen van zijn vrienden en zei dan

van 6 millinreter kaliber, voor kogeltjes en hagel, een

glimlachend, dat een leeraar wel heel groot kon zijn wonder van techniek uit het Oude Europa, die ge
en zeker ook nuttig voor het bestaan der groote dachten w'ckt aan gevelde buffels, aan neerstortende
wereld, maar dat het wel grappig moest zijn, hem Kraaienpoot-Indianen, aan knarsetandend stervende
bijvoorbeeld tegenover „Bismarck" te plaatsen, wan
neer het dezen inviel, de aarde op zijn horens te

Labans uit alle windstreken.

Zij staan naast de paarden, onbeweegijk, met ge

nemen, en het dan aan hem te laten, dezen weer in zichten als vóór den slag bij Mars-la-Tour. Tot
zijn donkeren stal te brengen. „Er moeten wel Miehael komt. Hij komt blootsvoets als altijd, be
leeraren zijn", besloot hij dan, ,,maar er moeten hoedzaam ernstig en stil. Hij heeft slechts zijn

ook herders zijn, en het zou er treurig uitzien op een herdersjas over den arm en den slinger n de hand.
wereld, die geen herders meer noodig had .... ja, Hij kijkt zijn vrienden met een flauw glimlachje
ik geloof, dat het er heel treurig zou uitzien ...." aan, dat een eigenaardig rijpere, goedmoedige uit
En dan knikten de anderen zonder tegenspraak en drukking om zijn lippen brengt. Dan legt hij de hand
wanneer men hun aangeboden had, met Miehael in de manen van zijn paard en zegt zachtjes: „Op!
te ruilen, zou geen van hen ook maar een oogenblik
Miehael rijdt voorop met drie paarden; clan komen
geaarzeld hebben en kleurige dassen, meisjes en de de anderen. Zij hebben een trensteugel, en zadel
kennis van Latijnsche oden met een verachtelijk noch paardedeken. De veulens volgen als kalveren
lachje gegeven hebben voor de kunst, een steen te achter hen aan. Elk rijdt achter zijn voorman, de
kunnen slingeren zooals Miehael of den basthoorn
zóó naar den avondhemel te heffen, dat zelfs de

lanspunt naast het rechter paardenoor.^
„Mijn hemel .... wat rijden ze ...." zegt de

wolken schenen te gloeien van de tonen, die aan den vrouw van den burgemeester zachtjes, ,,wat rijden
rand van het veen over de blijde' weerklinkende ze
" En het klinkt, als was dat alles treurig en
wereld schalden.

gevaarlijk en grootsch. Maar de jonge gezichten

En alleen deze vier grooten van de omgeving zien Aveg over deze stem, over menschen en daken,
werden ook door Miehael waardig bevonden, deel naar een oneindige, zwijgend wachteiide verte.
te nemen aan datgene, wat buiten zijn dagelijksch
beroep jag en
ecn Paa^ maal in den loop van den

Achter de laatste pachthoeve heft Miehael de hand

op, en zij draven. Rossig nog staat het stof boven

hoogtij zij" streng regelmatig leven hen. De vischarend keert naar huis terug, onder
onderbrak' ^an het nachte^y^^® hoeden der paarden. bestraalde wolken, en nevels stijgen op boven den

zomer als

Wel kon ^^ft dorp met z^^ drie hoeven en twee elzenrand. Wijd is bet land, de weiden, het verre
,
, ,1
pachtplaat^Jes niet datgene ^bijeenbrengen,wat Adam boseh.
(Wordt
vervolgd)
vaag als ee't droom voor zij^ verrukt geei^tesoog zag,

15 Februari 1936
BUITEA

76

iTM

V *■
r V \'. •■.•' '•*

■ •■

A '

V .SyN

■ "Zï-^ZZ^ ■ . ^ï'k*:^m.'- -

L^Vi.

-r^z^'z. :■.■."/■ -Z ZZTZZ^
f ■

Vï^^ÏN

_::mm
Foto's Stcphaiusky

LINKS: SPOOR VAN EEN H AAS; MIDDEN: DE HAAS HEEFT VAN EEN VIT DE SN EEl P STEK 1\ n s r/.i . .
RECHTS: SPOOR VAN EEN DOODZIEKEN II I IS
'
^'<>KJh ()>
'^"^'BERZOCHT

SPOREN IN DE SNEEUW

SPOREN lezen is niet ieders werk. Dat lazen wij

DOOR Dr. G. BaRENDRECHt

al in de Indianenboeken onzer jonge jaren, waar

in de helden het in deze kunst en trouwens nog

in vele andere, niet minder ongewone, w onderver
gebracht hadden. Met eerbiedige verbazing lazen we
hoe de ervaren woudlooper het spoor van zijn vijand
niet alleen dagen lang vervolgde door het hooge gras
der prairiën, maar hoe hij zelfs nauwkeurig kon ver
tellen hoeveel menschen daar waren voortgetrokken,
wat voor schoeisel zij droegen, op wat voor rijdier
zij zaten en nog duizend bijzonderheden meer. Enkele

wat ik wel zeker weet is. dat er

A

uit zoo'n spoor halen dan sehrii^/. 7^

kan zich dus troosten met de <L i.'

verhaal te lezen krijgt, dat ben/(b)eru'.nf
zijn eigen waarneniingsvernio.ve
voudige overpeinzingen waartoe d.

^^^nhopen aan

sneeuw aanleiding geven S] |)

zoo;n door geen mensehelijken voeTT'"
tapijt van eenige dagen oud ,loe7

"sporen in de

die

er toch wel veel meer dieren h.vl
ook in het hartje van den w int ! "i

^at
te leven,

bijzondei'e knapperts konden al die details zelfs nog denken. Ik heb dat nooit zor. 7^' !i
^
^^uden
blijven vervolgen als het spoor over een harde rots in den strengen w inter van IQo» ^'^7. ""•^^^vonden als
doorliep of zelfs een eindweegs door het water ging. meer. De groote vlakten van U.
"
NaarderWij waren toen natuurlijk met ontzag vervuld voor
le van de ondergesneenw^t ^
de lieden, die tot zoo iets in staat waren, maar, tot de

randen Waren na een paar J a*
jaren des onderscheids gekomen, meenen wij toch nog van
duizenden elkaar krui *

langs de
Piloot warnet

meer respect verschuldigd te zijn aan de vruchtbare

veel sporensporen
van vogels.
ma777
ontelbare
van zoocrd^
! ' ^Voren.
tiissehenNatuurlijk
toch ook
dieren,
wezels,
herinelijiKuY
'
'"^^'
^-ndeels
roofspoor van een dier (we laten de studie van mensche- En hoeveel maal in een ia^r t
" <'nkelen bunzing,
lijke voetsporen nu maar over aan de politie) con te zien? Met die spoi^n^
klieren zelf
clusies weten te trekken, die aanvankelijk de meest
Naardermeer was
ongeloovige verbazing wekken. Vooral de jagers van natuurlijk niet veel mee7 7"
fantasie van de schrijvers dier boeken. S3 Met dat al

blijft het een feit, dat er menschen zijn, die uit het

vo gen waren ze niet. daar7^ ^nngen. ver te verschreven hebben, de woudloopers van Europa, waren /"i®
pral-t°"^
kris
te hebben ."Ikaar.
moet je Om
er efsenVT'
^ewel
sneeuw

den ouden stempel, waarover we hier al meer ge

daar bijzonder sterk in. En wie de oude jaehtboeken
leest zooals zij vooral in de vorige eeuw in Duitsch-

land in groot aantal zijn verschenen, komt al gauw eehf'"'"®

<l«t <io™ ,b ■'' '•"•""'■ik "P uit nadat

lacht^et"''
ineeuTv" h"'a"

tot de overtuiging, dat alleen een ervaring van tien
tallen jaren het mogelijk maakt, zoo vertrouwd te
raken met de voetsporen van hert en ree, vos en das localiseeren
dat men alleen op het gezicht van die voetstappen ten vo7i '

'<"•'is'h^ft:
uu errrrr."''^■t'■

""'Jn <lan al . "
!'
den w il i
' ?<nnakkelijk te

kan vertellen aan welke gemoedsaandoeningen het
dier, dat ze maakte, ten prooi was. S! Of die kunst
of de bt:i7er"tl7van sporen lezen heden ten dage nog zoo in de per jachtdieren ku^n
fectie verstaan wordt, betwijfel ik; de jagers ziin nu gemakkelijk h^Zl
andeie menschen dan vijftig jaar geleden. §3 Maar

'u in

«f

\"

h

»k zonder Itebzuchtieê i, .
^

een oogei

beduiden.

< dixdingen en zond
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ste deel van de hazen- en

konijnensporen levert niets

bijzonders op; zij loopenin
alle

richtingen kriskras

door elkaar, zooals de die
ren rondgezworven heb

ben op zoek naar voedsel.

y. i'i ■ fc''

Alleen uit den afstand der
,.. k_4^v;

indrukken en de diepte
kan men iets opmaken om
trent de meerdere of min

dere haast, die de dieren
gehad hebben. Soms vindt
men een aanwijzing, dat

het dier zijn tocht om de
een of andere reden on
•- •

derbroken heeft. Onregel

-t^V-v.

matig verspreide pootin-

drukken, soms ook de lange
^ >i

indrukken van den heelen

achtervoet, als het dier

even overeind gezeten
heeft, verraden, dat er iets

bijzonders is gebeurd. Zoo
als uit een der foto's blijkt,
kan dit bijzondere bestaan

/■.7-;\ R IRWAR f'AN PATRIJZENSPOREN, EEN BEWIJS, DAT DEZE VOGELS OOK
'S

uit de ontmoeting met een

WINTERS GEZELLIG LEVEN

al te veel ervaring als spoorzoeker te hebben is het
toeh een fascineerende bezigheid op een mooien win

simpel stokje, dat uit de sneeuw steekt. Een andere

maal vinden wij het spoor van een dier, dat er blijk
terdag de witte wereld in te gaan en te zien welke baar slecht aan toe was, óf ziek door gebrek aan voed
wenen onze wilde dieren alzoo bewandeld hebben. §3 sel, ofwel aangeschoten en nu op weg naar een rustig
In vele streken stuiten we al dadelijk op konijnen-

plekje om het einde af te wachten zonder door de

-.poren en op andere plaatsen vinden we in plaats daar

honte kraaien te worden aangevallen. Aan de lange
uithalen van lederen voetstap is duidelijk te zien,

van de voetstappen der hazen, die er nogal op lijken.
In beide gevallen worden, indien het dier zich snel
lieeft bewogen, de achterpooten telkens vóór de voor-

dat het dier zich nog slechts met moeite heeft kunnen

voortsleepen en zijn pooten nauwelijks meer van den
pooten neergezet en staan vrijwel naast elkaar, ter grond heeft gekregen. S] Weer een andere maal ont
wijl dv kleinere indrukken van de voorpooten nogal dekken wij, dat iemand anders ons is voorgeweest
verspringen. Die hazen en konijnen hebben het, "voor bij het vinden van het konijnenspoor: op een gegeven
al als er lang een dikke laag sneeuw blijft liggen, hard oogenblik voegt zich hierbij een tweede serie poott e verduren in den winter. Alle grasland ligt dan diep indrukken, telkens vier vlak bij elkaar met een groote
bedolven en ook de resten kool

op de groenteveldjes zijn soms
niet meer te bereiken. In zulke

omstandigheden komt iemand
lieht tot wanhoopsdaden en zoo

;-V<

maken dan onze vrienden zich

den boschbouwer tot vijand,
vooral door de schorsbijterij.
Dat heb ik eens heel mooi ge
zien in het Gooi; daar hadden

op vele plaatsen de konijnen de
bast van het eikenhakhout on

derhanden genomen en nu was

het

mx

merkwaardig om te zien

hoe hoog die vraatsporen de
struiken in gingen. Takken, die
lot op een meter boven den
grond geschild waren, waren

geen zeldzaamheid, maar de
dubbele hoogte kwam ook vaak
voor. Men kan zich haast niet

voorstellen, hoe zoo'n konijn,

wiens geheele lichaamshouw
loeh op andere bezigheden is
ingericht, er in kan slagen zoo
hoov te klimmen. 83 Het groot

i.

'

t l- .
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tusschenruimte tusschen elk viertal. Dat

wezel, of, als het ^grooter is,, van
een herme
..T^anmnsach
lijn. De^e dieren bewegen eieh met
hun
van een wezei, ui, aia

tige beweging voort en zetten daarbij telkens

maakt wel eens een looi)j

en aangozion ilat allo,,,aal

wor.lt. krijf!<*n
«"ra
op de sneeuw geregistreerd
1
rlat in nnze omhet dierenleven.
tr/At

sterken indruk van

geving te vinden is

evr. I I
■■
l iTl oells Vülstltkt
S2 Het ziin ovi ng«

niet alleen spo-

achterpooten

i-en

zoo

dieren. die wij

de

dicht

bij

i,i

voorpooten

van

de

zoog

sneeuw

neer, dat in dik

aantreffen. De

ke

talrijke vogels,

sneeuw de

i n d ruk k e n

die

haast

liier hun kostje

samen

vallen.Als zoo'n

probeeren
te

seharre-

hermelijn een
maal een konij-

len. laten ook
lieel wat teeke

nenspoor gevon
den heeft, moet
het ai raar loe

nen

pen wil hij het

eerste plaats na

tuurlijk de talrij k<' bonte

te pakken krij
gen. Uren lang
volgt hij hem

kraaien, die
overal rondva-

onbezwe

gebondeeren. in

ken volharding
en als het spoor
naar

een

hun

aa 11 w ezigheid
aehter. In de

slachtoffer niet

met

van

de boop iets eet
baars

hol

te

be-

voert,aarzelt hij

maebtigen.Zoo-

geen oogenblik

dra het herme-

om daarin af te l.INKS: DE GANZENCOLONNE TS RECHTSAF GEZWENKT; RECHTS:HERTENSPOOR lijn zijn prooi in
dalen. En voor het konijn, dat eenmaal door een den steek heeft gelaten, komen ze van alle kanten

wezel of hermelijn besprongen is, is er geen redding aanzetten om hun aandeel op te eischen en dan vinden
meer. Langzaam en onontkoombaar dringen de seher- wij later om het afgekloven karkas een gew riemel
pe tanden door vacht, huid en spieren tot de hals- van vogelpooten. S3 Sporen van patrijzen en lazanslagader is be

ten zijn ook

reikt en dan is
het ^v arme
bloed vaak het

den.

vaak

te vin
die

van

de laatste zel

eenige wat de

den alleen. SI

roover van zijn
prooi consu

\ ele vogelspo
ren hebben uit
den aard deizaak een dui

meert. sa Hiel

en daar zijn
ook nog sporen

delijk begin en

herten te zien,

eind. Zoo ver
toont de foto

maar

hiernaast

van vossen en

dat

is

de

natuurlijk uit
zondering, in

fazant is neer

de
meeste
streken van

gestreken. de
lange staart-

het land blijft
het bij klein
goed. öa Wan

\'eeren hebben

neer het niet
te koud is vin

sneeuw achter

plek waar een

die])e indruk
ken in de losse

den we op be
schutte plek

gelaten.Sa Ook
sjKu en van w il
de ganzen zijn

ken zelfs wel

soms

muizensporen,
vooral van de

SPOREN VAN FAZANTEN MET DE PLAATS, WAAR EEN VOGEL IS NEERGESTREKEN

te

vin

den. maar daar
Uloeten w e toe-

alomtegenwoordige bosehmuis, die zich verraadt door vallig eens op terecht komen, w ant dat zijn altijd

het sleepspoor, dat de lange staart tusschen de poot- heel wispelturige wintergasten, die lano^ niet overal
indrukken achterlaat. Want ook die kleine dieren voorkomen. In tegenstelling met de brand'^'^anzeii

dieren brengen volstrekt niet den geheelen winter en rotganzen, die zich gewoonlijk vaak in ^ee opslapend door; er zijn woelmuizen, die heele gangen houden, blijven zij meer op het droge en zijn door
onder de sneeuw graven en zelfs de spitsmuizen wor- hun groote schuwdieid moeilijk te beslninen
den ai en toe op de sneeuw gesignaleerd. Ook de egel

_
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j^etijden moet men dit sehoone land
m het prille voorjaar, als de lucht beuf?^^ ^«nueu,en in de luwte der beekdalen het Lu-as'' 1
steken, de dotterbloemen beidniien

bruine
vel.,biesjes hun gele^ueeTd;:dt:rfr
In de Meimaand en den Pinkstertijd i

tdt te

brem op de knappende drojre heide
^mel kleurt en de bezembrem aan den A

en eschwallen oplaait in gouden brand'T
zomer, wanne

(Ie struikheide een zee

mge rijen van schoven de

ruggen van Nutter en Hezinge beldiin,

afrlfllpn
pn de
rl« hooge
F.v.irr.v roggeb
,.,.,.„„1. ulten
i.
. .. de
HlCU
afdalen en
bii
T
^^■orden opgetast. In den laten iierfst als d
de zon eiken- en beukenbosch doet'<do v

'■>«ao(wigB(!y
N3

rood, brons en geel met honderden^

bast der berken witter schijnt dan ooit

U
t'-

•r*'*f

'.

^.t / .K'

•

:< 'ir-r^Cl

T*,

•■'

'

P^^iper-

bruin-

(Ie

jeneverbesstruiken bij de bronnen als roe
ters staan. In den w inter, als de rijp de j
lach
en sprietjes in een schitterend hulsel vanT^''^^
werk sluit, of wanneer het sneeuw kle i
^ant-

mistige lucht een beeld van verlatenliH^
cholie wordt.
Vele beken hebben hi T
sprong. Haar brondalen zijn zoo mooi^^ i '
anders hier te lande. Gij wandelt over d^^t P(^cS«^ns
haar wdtblinkende grintkuilen en staat plot
een groene oase, een langgestrekt erosipri

;

*''t-

-\n.-: •»,

afdalende wanden. Welig struikgewas en
ling van kamperfoelie en stekelige bta

opgaand hout vormt den buitensten zoonr?

SPOREM I^' DE SyEEUW. SPOOR VAN EEN SLUIPENDEN VOS

Het Noordtwentsche
heuvelland

((cce-

de witte berken door, die een ranke poort
daalt het zandpad, diep uitgeloopen door 1
der schapen, die zich naar hun drinkplaats
af naar de laagte, waar een tapijt van ^

kruiden groeit en bloeit. Pas op,
trp Uw voet zet.
en
E' waar i^e

Het centrale gedeelte van het Noordtwentsche
DOOK

H. r)l>GELDEI?s

(,111)

heuvelland wordt gevormd door het hooge

heideplateau van Nutter en Hezinge, gemid

deld 70 meter boven AP. gelegen, doch waar-^
van enkele verheffingen dicht de 80 meter naderen.
\ an dezen Noord-Zuid gerichten rug stroomen tal

van beekjes naar links en naar rechts, deze naar de^
Dinkel, gene naar de beken, die ten slotte in de Regge^
uitmonden. Deze hoogvlakte, die aldus twee stroom-^

gebieden scheidt, vertegenwoordigt nog een vrij onge-'^
rept stuk natuur; ongerept in den zin, dat de mensch^
er nog niet al te storend heeft ingegrepen. Eertijds^^
heerschte hier de bruine heide oppermachtig, doch in]

den loop der jaren zijn groote stukken ervan beplant
met grove dennen; in den laatsten tijd, bij verhelde
ring der boschbouwkundige inzichten, ook wel met

gemengd loof- en naaldhout. Voornamelijk is dit het
geval ter weerszijden van den Hooidijk, den bieeden
rechten weg, die door de boerschap Hezinge naai de

■ VN, '-:-,

Dinkelweiden leidt en kort geleden verhard is met

klinkers, zoodat ook voor auto's een der mooiste
stukken van dit gebied ontsloten is. Van Zuid naar
Noord wordt de heide doorsneden door den zandweg,

die dicht bij de Nutter school, boven op het hooge
roggeland, den harden weg verlaat en naar de gicns

loopt. SI Hoe heerlijk is het op deze hooge heide, een
zachtgolvend terrein, waaraan de donkeie dennen
bosschen en singels nog grootere bekoring geven. Hoe
ruim is hier de horizon, die zich in een grooten halven
cirkel om ons zelf als middelpunt spant. In alle jaar-

■

'..ft» ■■f, "T,.;

' V'v'-

HET HERMELI.IN MAAKT EEN SPRONGSPOOR

«
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al, gc de kom betreedt. Ge meent

f

•

die met zijn schu-

boerdmij de
.t'emd.oel.en'e"
"f"^
ren en sclioppem ZIJ
Vasse-Ootmarsuni onder de

de zolen te hebben, maar zakt ongemerkt tot aan de Noorden van den veg v ■

molentje

enkels weg en redt u ten slotte door sprongen van het hooge eiken ligt, draa]
eene zeggebultje op het andere. Soppig en diassig l rond. Rechts van den Y

het erf de
loopt,
ligt
^^ver
<rebocnite
niolen-

de dalvlakte, overal klokt en ruischt het water, dat • een krans van oveiha g ^ ,,r.frestuA\<I en eenden
uit honderden onzichtbare adertjes te voorschijn

komt en onmiddellijk de kuiltjes vult, door uw voet

stappen gemaakt. Al die wellen, ontspringend op het
crrensvlak van de tertiaire klei, die de kern der heuvels

?ormt, en de diluviale zand- en grintlaag, die daar
over ligt gespreid, voeden het zilveren waterloopje,
dat een weg zoekt door de laatstgelegen plekken van

,aar het^ 1water Mordt
opge>
inwir een dun^*'^

ploeteijn in het kroos
^vanneer een
onder den rveg lieeng.-I( id <
,,ia,iken goot
schut «ordt '>Pbo-'ro0.en. doü,^^.«^ I
de sehm jien van het v

het dal. Helder als kristal, koud als ijs is dit bronAvater, het omvloeit de grashalmen, de rusch- en

zeggepollen, de uitgebloeide dotters, de teere blauwe
heekpunge

en vergeet-

drijf van den hoer van

mij-nietjes en de forsche
planten der hreedhladige

de ilazeihekke.Bouwhuis.
<lie er zijn rogge maalt

watereppe en oeverzuring.
Altijd, wanneer ik aan

heiinzinnig i

zoo'n beekdal sta,worden

donker a an <len maalzol

tot
11«

stuiveiK1

1. £ 1 I

meel. Gehet half-

mij vanzelf de verzen van

der. Avaar de iiehtbun-

den meester-dichter Ge-

dei.-

zelle bewust, die spreken
van de ,,waterleikens,
vluchtig vlietende onder
't gers", die nooit het
loopen moede worden en
hobhel-drobbel, krinkelAvinkel zich voortreppen
door het grazige dal. Of

<loor

de bestoven

kleine ruitjes en de deur-

ojiening naar binnen val
len en d(Mne«dstoijes dan
sen in die gouden banen.
Het

oude

raderwerk

kner]>t en knarst, de steenen

lende

ronken «m

het val

water zingt zijn

de dichtregels van den
ouden Staring: Nu baant
zich 't nat een heimlijk
pad, en tjilpt en fluistert

eeuAAenoud iied. Dan. als

met bloem en blad — vol

aangekomen,rept het zich
haastig voort door een
donker. diepingesneden

lu't in gulpen, half ver
st oAvn. beneden aan den
voet \an den molen is

komen zuiver waargeno
men. Even verder vormt

het pasgeboren beekje een
watervalletje, als een kei
in ' den Aveg ligt of een
boomwortel

het

ravijn, schuilgaande in de

dielite av arreling van hees
ters en, daarboven uitrij

tracht

tegen te houden. Dan is

zend. de beuken en eiken

het een geruisch en ge

niet hun gladde rechte

klater, dat samenvloeit

stammen of een donkere

met het gesjirp van de

veldkrekels en het gezwatel van den wind in de

taxus, door d<' vogels gePolo W. H. Dingcldein
DE POORT VAN'RANKE B ERKEN Bl.l DE HR()NNE^

zaaiil. Langs boselirand
en weide stroomt de beek

kronen der oude peppels. Uit kleinere zijdalen komen verder, uiu spoedig Meer te Mttrden gestuit v.ior
waterloopjes,die hun nat storten in het hoofdstroompje een tweeden molen, tlieii van de Imerdeiii de Mast
en een halven kilometer is dit nog niet oud, of het is Ieder, die den weg van Ootiiiarsuiu naar \ asse heeft
reeds zoo waterrijk, dat men het tusschen dammen kan
opstuwen, om de levende kracht in dienst te stellen

afgelegd, kent lienit bij ziet er „iet zou „„d „it ais
die van de Hazelbekbe en ligt tliaiis. doordat de

van het molenhedrijf. ÖQ Talrijk waren eens die boomen er omheen gehakt ziin vrö 1 i
j
watermolentjes op de Noordtwentsche beken. Op de rand van den .straatweg. DoXd, 1 e t" u T"''™
kaart van Ten Have-De Lat, anno 1743, tel ik er tAvee mooi om te zien, ook wa- .!l I
^ kiijlt even

op de Springendalsche beek, één op de beek bij het deel der boerscbap A asse. de Bekh,4i7,U
domaniale erf Scholte Splinterink, drie op de Oude Stroomt en een groot aam ui
i ,
Beek in Groot Hezinge en Vasse, tAvee op de beek elkander gedron^tm; aan b^i;':;!:

bijGeestcïren, behalve dan nog de reeds genoemde bij doenlijk is het, al de niolemi..
het Huis Ootmarsum. Vele ervan zijn verdwenen,
maar die er nog overgebleven zijn, zijn van een groote
bekoring. Voor mijn eigen gevoel is het molentje van
de Hazelbekke wel het mooist, ook door zijn ligging
aan de Oude Beek, Avier bronnen op de Westhelling
van de heide bij de Braakhuizen liggen en die door
een zeer geaccidenteerd terrein stroomt. Bij de groote

B< ekzijde)

53 Ondland
ter

sche
lolen
de

De
tterd, papierfabriek,
laterniolcnV
Massel ■' ■

duide^P'iiigendal

"'berrj en bandfabriek,
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Trichocereus

Schickendantzii
Fen gemakkei.i,ik groeiende gactes
DOOR (F KrOiMDIJK

R zijn cactussen, die in huis,ja

El

zelfs in de kassen onzer kAvee-

kers moeilijk in bloei te krijgen

zijn. Daartoe behoort ook de

Trichocereus Schickendantzii, die Ave
nochtans om haar echten cactusvorni
ongaarne in onze collectie zouden
missen. Als echte cactusliefhebbers

Aveten avc al Avel, dat de uitzonderlijke
vormen, met de mooie beharing en
ÜE SPBEyGF.y BIJ OOTMABSEM
bedoorning, eigenlijk bij heel veel
maar het molenrad bestaat nog. Afgebroken is ook cactussen het voornaamste zijn. SQ De naam Tri
de molen van den Splinterinkhok het onde bisschop chocereus Sehickendantzii, ook bekend onder den
pelijke goed aan den Aveg naar Lage. even ten Noorden naam van Gele Haartoortscactus, zegt u niet veel, en
van Ootmarsiiin; verdwenen ook de beide molens bij toch A\il ik Avedden dat ge ze zelf Avel in uav collectie
de Commanderij te Ootmarsuni. Doch andere zijn nog hebt, alleen nog onder den ouden naam van Echinopsis
in wezen, al zijn ze dikAvijls gemoderniseerd. Sedert Schickendantzii. Als zoodanig Av erd ze voor het eerst
het begin der achttiende eeuv Averden een aantal door den Franschen cactuskenner Dr. Weber beschre

molentjes aan hun oorspronkelijke besteniining ont

ven. De naam Schiekendantzii ontving ze ter eere van

trokken en werd, evenals op de \eluwe, de water

den leeraar Schickendantz, die deze soort ter determi

kracht in dienst gesteld van de papierfabricage, waar natie aan Dr. Weber toezond.
Dr. Weber echter
voor het heldere water ook overigens uitstekend ge schijnt zelf met den naam geen vrede te hebben, av ant
schikt Avas. Zoo lezen Avij. dat er tot 1867 vijf molen beschrijft haar later, evenals Schuniann, als Cereus
tjes eigendom Avaren van de firma B. Cramer, Avaar- Schickendantzii. AlAcin Berger deelt haar tenslotte in
van er drie met 4. een met 5 en een met 8 hamer- bij het geslacht Trichocereus, onder Avelken naam cle
bakken Averkten. en dat er alle soorten geschept cactuskAveekers haar thans aanbieden.
Trichoce
papier en bordpapier Averden vervaardigd met een reus Schickendantzii is afkomstig uit het Noord-Wes
gezamenlijke productie van ongeveer 400 kilo per telijk deel van Argentinië, Avaar ze op een hoogte
dag. De laatste eigenaar. H. G. D. Cramer te Ootmar- van 1000 tot 2500 m tegen de berghellingen groeit. Ze
sum hield ondanks zAvare concurrentie en de slechte bereikt daar een hoogte van 80 tot 100 em. Ze vormt
verbindingen met het achterland het bedrijf nog lang echter eerder stevige, gedrongen planten met ettegaande. Maar omdat hij hoofdzakelijk op den uitvoer lijle ongeveer 6 cm dikke zuiltjes, die 14 tot 18
naar Duitschland Av as aangcAvezen en ten slotte hooge ribben tellen, Avelke geheel begroeid zijn met korte,
beschern)ende rechten den afzet onmogelijk maakten, geel-bruine dorens, is heel gemakltelijk in cultuur en
gaf hij den strijd op en kocht in 1884 de stoom- behoort dan ook in geen enkele collectie te ontbreken.
papierfabriek ,,Berghui

zen" tusschen Wapenv(dd
en Hattem, die nog flo
reert. Zoo verdween deze

mooie tak van nijverheid
Aveer uit TAvcnte; de papier
molen van het Springendal
Averd een Avasscherij. de
Meerbekkenmolen

ge

sloopt, de papiermolen van
Mander, in 1711 als eerste

van dien aard gesticht,
werd ook een wasscherij....

niets is bestendig, alles
stroomt, evenals de snelle
beken.

Slechts in den arbeid

woont de vrede, en in

de inspanning A\oont de
rust.

(Theod. Fontane)
een koben-watebmoi.en te geesteren
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Poiün^tPolin<jr- rzaaxua
Daarna

ecu
oppotten,
spuiten ". ^veeriii
gehe(Yver^che aarde
warmer
en is
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kan nieii
men haal
A-invaiikelilk

"n-t lu't
Vooral in den winter moet men met het g
zichtia ziin, want krijgt ze te veel watei, dan zitten bloemknopi"-"

^

h'i ir wat ^
warmer
en is
"«eii
„len haai
[Je puntige
voorzichtig. ^
1
&

k. MO'.

punt van In t

f'

«p?ed4van de gevreesde
de -"ellui.
Zoodrabemeikt,
men de haalt
^n- en ontstaan aan j dat cr nog -ehiijver jn,
wezigheid
wortellms
bloeien eebtef
„.pgen,da.
men de plant uit den pot en schudt al den giond tus zooals Schmnan"' .. j
womh-r dat wt verbaasd
schen de wortels uit, om de laatste resten tenslotte

onder de kraan weg te spoelen; eventueel kan mtm
^jaar evenals de overgebleven wortels — nog be-

knoppen b''"";'"' ,,',.|,.-el jirnepje in volle.. Iiloe.zagen.
waren toeim^^

NAAR AB isKU
...e lieide uitersten zijn
i/ji tusseheu deze
verlilijveii
er naast
ORRLAND heet het. Noordland. De Lapp- Kehnekaisc. ^ .j^aen: Ixitaiiiei vcrl
,
DOOIl Mk. .1. VAN DEH ScHEEÜ

land-expres, Stockholm-Narvik, rijdt, uur na er v ele ■^(^■kak^^^^^:|'^.j-lan<hn-s komen er wel. misschien

N

J_ ^ uur,

door dichte wouden en over schuimende touristeii. Ook

wat meer sinds

d«" koninklijke

rivie

ren,

familie dit
mird tw eemaal

langs

steeds schaarschere en
steeds kleinere

plekken

als

Roliertus
Nurks en Ra

cul

tuurland. Het
bosch
wordt

ta vus

Droog

stoppel zouden
spoedig klaar
zijn met hun

lager en dun
ner; vóór Gallivare

zomerver

blijf koos. SI

accentu

eert, ten bate

oordeel

der

Lapjiland

touristen,

een net bord

het

je, ter weers

en

zijden van den
spoorweg, het

in

algemeen
Abisko

in

het bijzonder:
Moerassen

wel zéér Noor

en

Muskieten.Het
valt
niet
te

delijke van de
ze reis: Polcirkeln.
Verder

ontkennen, die

zijn er. En in

rijden we over

.Juli vooral

eenzame,

kunnen de
muskieten een

schaars b e-

groeide, moe
rassige hoog

over

TRICHOCEREUS S CHlCf^^j^pANTZ^^

vlakten, langs de ertsbergen van Gallivare en Kiruna, door een vrijwel onbewoonde streek met eenige
huizen van spoorwegpersoneel en enkele nederzet
tingen van Lappen. Eindelijk — Abisko Turiststation. Sl Een keurig, sober, maar comfortabel

Zijn

.iet
er niet

enkele,
* j die op d<"

plaag zijn. Het

"'<'esi onverw achte mo-

nienteii steken iu J
^ un een stilzittenden be^^'onderaar
looii n id van hetNoorden. het zijn
^Wermeii die kein v(ivo gen bij ;^ijjj zwerftochten en

den touri-t
w andelen in lederen
hotel, geëxploiteerd door Svenska Turist-föreningen. kekleeding
en
iuui>
•
n
Augustus,
als het koeler
Fier waait er de Zweedsche vlag.
Wat men hier
is de groote massa Verdwenen. Men wensehe
zoekt? Wie men hier vindt? S3 Het zijn „vogels wordt,
ken niet heeleinaal weg. LappJand zonder muggen is
r i'xcioo
van diverse pluimage", die hier neergestreken zijn. La" nicL '11^ "
applanel ."Pt meP'• 1" Abisko's
Het zijn correete Engelschen, die 's morgens hun por- men
hen m wnor^ e" l.ee],l. gj
ridge lepelen en uitstapjes maken per motorboot

zonder muggen is

ga.»tenboek treft
Hülland«che

j
naar de nederzettingen van Lappen om de Torne- danie in Abisko geweest, dj^^ «ml i
tr>sk, het groote bergmeer, die een excursie naar gebeten is, ongetwijfebl een vei-., a,ne°L

Narvik maken met uitzicht op de blauwgroene Ofo

noemde klassieke figuren der Nedéria k 1

tenfjord en kleine wandelingetjes om het hotel met Lapniand'kurenLh'a'lnivr^

.n.ssch.en,
misschien, al
alss e.nddoel.
einddoel, de
de Nuolia.
Nuolja. « Het zijn zwervers

ingenieur

L moTe^Ije'
"m ''d"' " ""■'■l" "m,
.

door de oneindigheid van : appland, in een uitrusting nat'o^''^
Iiestand
tegen waterzonder
en muskieten,
wellicht
^^'!
hebben getrokken
anderen tediezien
en nudagen
hTer 11111

naar

dijkjes

verinoedeliik in een
f
"^"^^«'n^aas
rltal
^ ^ :' to.leneendmV
cluizendtal
die ren aan
komen gemeten van de gaven der cultuur, om dan te raken". SI Haar phm zal w.-l .ui(U uil de
voerbaar
zijn
en
ook
niet
wenschelijk.
Musk'
/'V
weer yerder te trekken door het tvilde Noorden van
h Lapplun Zweedsche land, waar hooggebergte riist tot land als koeien in Nederland ' V " kehooren in
boven de tweeduizend meter, ouhnineevend h. den neme hun heten op (hm kooi» , ' ^<'eept(MMe hen en
teekent iets .„„-r . Ik zwij,,
v„l.. """"
'-appl
•bïverfhs..
-"V^^kplandbe-

"'' I "wrde n.uggen. SI
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Lapplan,l IS pr.mls,.},
h,, is „aluu.- .n,
vrijwel onbewocncl. vriau-iier. naar.,,at., men in he,

Noorde^ en -Resten ,1,. bergen nadert. E.n, siioorlijn.
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liggen ze in wijden kring. Enkele dragen sneeuwvelden
op den top. Allen zijn zacht glooiend en rustig van
bouw, slechts de diepe pasiiizinking Lapporten maakt

de ertsUjn, doorsnijdt de eon/.aaiiilieid: Liilea. Giilli- inbreuk op de evenwichtigheid. SI De schoonheid van
vaie, Kiiuila, Narvik. Enkele halten met weinige
mensclien. SU Eenzaamheid rondom: enkele zwer-

vende Lappen, ^ winter.s nacht, koude, .sneeuM, een

koite e Ie zomer. De spoorwegarbeiders hebben een
hard en eentonig l)estaan; vandaar boogere tractementen en een vacant ie

tehuis niet ver van Abis-

de Tornetrask ligt in de tint, de altijd wisselende tint,
wisselend met elke wolkenlucht. Zware wolkenconi-

plexen drijven uit Noorwegen hier heen over en ver
anderen het blauwgroen in een grijs van tallooze
nuances. Het mooist is de Tornetrask bij avond, in de
oneindig lange avonden
van den Lapplandschen

ko, met de Noordelijkste

zomer, waarin het zeer

golfbaan van de wtu-elcl.

langzaam donker wordt,

SI Eenzaamheid t(>r zijde

zelfs vele weken niet don
ker Avordt. Abisko is im
mers het land der Mid
dernachtzon.
De boot
van S.T.F. vaart naar de

van den spoorweg over
vele „Milta", Zweedsehe

mijlen van tien K.M. met

wat nomaden-Lappen en

zomerdorpen der Lappen;

rendierkudden, die's w in

in een goed uur is men in

ters naar volkrijker stre
ken gaan. Maar in die een

Palnoviken. Wie het echte

zaamheid, wijd verspreid,

Lappenleven wil zien,
moet hier niet heengaan.

de

Om

Turiststationer

van

den Zweedschen Touidstenbond, Abisko, Suorva.

Saltoluokta
die

en

voldoende

de

touristencentra

groeit naast de drie soor
ten Lappen, die de we
tenschap onderscheidt,nl.

andere,
comfort

bieden en waar ook zij, die
berg-, bosch- en vischRENDIEREN O P'^DE NIJOLJA
geen dagenlang<> zwerf
Lappen, een vierde cate
tochten wenschen te mal,
Ken, de bergwereld van het gorie, de Touristenlappen, met eigenschappen als
Noorden kunnen leeren kennen. De louristenbond, gevonden worden in Marken en Volendam. Ze zwer

juist vijftig jaar oud, neemt steeds to(^ in activiteit;

ven dikAvijls om het hotel, verkoopen er hun produc

men kan, hier
ten

en daar langs
aangeduide
paadjes, van

ren-

dierhuid
en
-been en weten

.;
I

,,Station" tot
,,Station"trek-

van

f /

heel goed te
rekenen. Deze

ken; er liggen

Lappen

ma

booten om me-

ken kennis

ren

roeien

en

met de produc

stugor

en

ten der bescha

over

te

ving.In Palno-

kator om te
overnachte n.

viken treft
men de kata in
allerlei ontwik

Een stuga is
een klein hou

ten huis^jp, een
kata

i

- a.'

kelingsstadia:
nog van stam

-•

men,maar met

een hut

een raampje en

in Lappentrant, van ber-

een

fornuis,

met een plan

kenstammen

ken

en

plaats van één

plaggen.

Niet elke drie

HET MEER TORNETRASK RU ABISKO

yan

vloer

in

bcrkcn-

twijgen, ja zelfs geheel van planken. Si De Lap
als in de Tiroler Alpen. Drie of vier dagen trekt men, pen in Palnoviken hebben geen rendieren, maar
Ze gebruiken tafels, spiegels en giletheiaden met proviand, van Station naar Station. SI geiten
Abisko ligt aan de Tornetrask, waaruit de Torne Alv tes; en hier en elders zijn welgestelden met buiten
zeewaarts stroomt. De Tcrnetrask beheerscht Abisko. boordmotoren en, zegt men, radioapparaten. De
staat geeft b-m onderwijs en ze lezen de
Het is een machtig meer van bijzondere schoonheid, Zweedsehe
veelal
socialistische
bladen uit de mijncentra in het
een schoonheid die hier niet zoozeer zijn oorsprong
Noorden. Ze praten mee over Hitier en Goering en

of vier uur vindt men hi<'r een ,bew irtschaflete Hütte"

vindt in de verscheidenheid der bergvormen, in gril

de laatste gebeurtenissen .... Si Palnoviken is als
lige, steile toppen met sneeuwvelden en gletschers. Lappendorp
niet interessant, maar mooi is de tocht
De mee...t,. beigell zijn rustig van vnrin, nm,IgeslefMin

iloor de gletseliers van (li-n ijstijd. Aan de civi izij,
van het vijftig kilomi.ter lange en bier eii
K.M. breeile meer rijzen ze vrij sfll. maar nni Abisk.i

er heen en wcfdderig bosch met tallooze hoschbessen
strekt zich hier uit tot de Noorsehe grens. SI Ieder
Zwitserscb of Tiroolsch vacantieoord dat zich zelf
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\ trvik lig:t

tusschen hooge

en uver viadmteii. ■ ■
houten stad zonder
respecteert, bezit wandelingen in allerlei variaties en IrerfU-n.
maar
pkoinou
door de ertsUjn en
duur met Wirtshimser zur schonen Aussicht als wel

kwaardig"-^ /.rdorp tol uitvoerhaven van
veel nu
kome rustpunten. Die zoeke men niet in Abisko. Er gegi'oeid
roeid van
het snel en ga per
zijn de uitstapjes per boot en naar Narvik en — als denduizen.l
inreoners.
fSlot vol^tj
tegenhanger — de zwerftochten door de wilderfiis. De keerenden trein terug

middenweg is smal. Er is, vlak bij, een kleine
„canyon" waardoor de Abiskojokk omlaag bruist en
een goed half uur verder, Marmorbryttet, en <lan
Björkliden met zijn waterval; langs een paadje of

Het sneeLiwklol<Je

1- 1 I i.e' Ie bont ai door zooveel
.optimisten bezongen, en
Nederlandsche

IKF

over den spoorweg (op ,,Egen Risk') in een kleine
twee uur bereikbaar. Björkliden heeft het zomerhuis

der spoorwegarbeiders. Silverfallet is een vriendelijke
waterval in een kloof. Deze waterval wijkt af van de

Lben ze

in zooveel

^n kinderboekjes heb-

^

op je gemaakt, je bent

groot publiek van poëten

werkelijk betwijfel, of
gebruikelijke Zweedsche, welke meestal een enorme al zóo gelamveit
bbik van waardeering zult willen
stroomversnelling is, die met oerkracht omlaag bul en
dert. Harspranget, in de Luie Alv, is de Zweedsche
fniet meer dan het woord
waterval in zijn grootste volmaaktheid. SI Silverfallet aanvaaiden v
kon in de Alpen liggen, waar de tourist ruime keus je lentebelofte waa.d is (met

je nog

^ eendw azen dichter, die weet, wat

in waterval

minnaar,die

len vindt;
groote
en
kleine, stra

eeden is ver

len en slui

weet, dat je

ers,

niets
bent
dan een illu

morgen zijn

geten)— die

groot-

sehe en lie

sie, een He-

felijke. Sil
verfallet

sierlijk

ve
illu sie
w^eliswa al

is

en

en die toch
ieder nieuw

een wande

ling

wel

voorjaar

waard.Maar

daarvan het
slachtoffer
wordt.

hij is niet
Z weedsch.
En niet ver

er vandaan,

in

Lief bén je.
Onzegbaar
lief. En dap
per.Je klimt
met je dun

Björkli-

d e n, kan
men zelfs
iets

eonsu-

meeren, al is
er

nen steel uit

geen

Wirtshaus
zumWasser-

Foto Jan P. Strijbos

den harden
SCHOLEKSTERS OP D E PIER TE ].IMl IDE!\

fall. Dicht bij den waterval kampeeren een paar
Lappen in een tent. Ze eten visch aan een vuurtje.
Maar helaas, ze zijn een variatie van het type „Touristenlap"; het zijn de jongens van de golfl3aan der
spoorweg-arbeiders .... S! De Nuolja (of Njulja) is
de uitzichtberg van Abisko. Late touristen kunnen ertot diep in Juli de middernachtzon bewonderen. Een
gemakkelijk paadje leidt omhoog, waar 't uitzicht
ruim is op de Tornetrask en een wijden krans van
Noorsche en Zweedsche sneeuwtoppen. Als men het
treft, kan men er een kudde rendieren vinden; wij
zagen hun silhouetten prachtig afsteken tegen een
sneeuwveld, waarover ze juist liepen. Ze zijn vrij

schuw, half wild en ook hun meesters, de Lappen,
hebben moeite hen weer te vangen als ze in den herfst

naar het Zuid-Oosten trekken.

pradeniing, je bent een oase in de -woestenij van
ijs en sneeuw en modder en mist en onttakelde

tuinen en vervelende hoornen. SQ De wind strijkt

langs het gras, waartusschen je bent opgeschoten,
klokjes schijnen te luiden. Ik heb als kind

je belletjes aan mijn oor gehouden, omdat men

mij had verteld, dat je de lente inluidde. Maar dat

was natuurlijk een illusie, zooals je zélf een illusie
7^^+ V. t
/^f^i'telt ons van komende lentedagen,
b t

Tweemaal daags, de

groote gebeurtenis, passeert de trein naar Narvik
Abisko. Narvik is de groote ijsvrije ertshaven, waar

heen talrijke ertswagens het rijke ijzer van Kiruna
brengen. Een tocht hierheen mag niemand verzuimen.

Over kale, steenige plateau's stijgt de spoorweg tot
Riksgransen om dan door de diep ingesneden dalen
van Noorwegen en hoog boven de Ofotenfjord, die

blauwgroen beneden ligt, snel te dalen door tunnels

pond, je

vouwt in de barre winterkou je blaadjes open, je
hangt in een vrieslucht je klokjes op: wit als een
sneeuwvlok, maar met teere, groene streepjes, als
smalle glimlachjes langs de randen. Je bent een

ivr^

poëtische
harten
zegkan immers
nog Mei
een paar

ïïïr sne
""S
hagelen, het kan
LdèibTmi,r'™'
kannen de komen
seliaatsen
onde.bmden,
en m nudden-Mei
de moeten
IJsheiligen. Maar JIJ le jt geluid. En al zou de -winter nog
drie maanden duren, of een mar- ie hebt hem dra-

heln?nLl'''Èn!"
dat
het voor ons .órT:
IS, m

het voorjaar
klokje,
luid, hebt
om-

den M-inter aan
het voorjaar te gelooven!
<'n onontbeerlijk
aan l,et
Ws.

