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DE JONGE HERDER
5) Naar het duitsgh van Ernst WiechertDe geur der paarden, kraehtig en zoet, drijft als

een wolk met hen mee, brengt hen in vervoe
ring, in een roes, alsof zij wilden vliegen. En
wanneer op de hoogte, onder den door den

bliksem getroffen eik, Miehael zich eindelijk omdraait,
stijgt één enkele, woordelooze, heerlijke kreet boven
hen allen op, en in galop suizen zij nu omlaag, door
heide en veen, door nevel en struikgewas, omlaag
naar de warme vochtigheid der oevers, springen
over de smalle kreek, waarin de otters wonen, be
schrijven een laatsten kring, houden de teugels in.
en dan zijn zij er.

Wellicht zouden zij op dit oogenblik bereid zijn
te sterven, voor Miehael, voor hun paarden, voor het
dorp, voor hun land. Maar aangezien daartoe geen
aanleiding bestaat, koppelen zij de paarden en
steken de lansen in een kring om den ingang dei-
rieten hut. Dan verzamelen zij hout en stapelen dit
midden op de weide tot een grooten berg op.
En dan begint de nacht.
De weide behoort aan het geheele dorp. Zij ligt

aan het meer en steekt van de met riet omzoomde
oevers als een pijl in het hosch. Het gras is warm en
spinnen loopen over de halmen. Geweldig rijst het
boseh achter hen op en in zijn prille loover begint
het tegen den nacht zachtjes te bewegen. Onder de
elzen glijdt het zachte water van de beek voort,
en de eerste reiger valt met zijn heeschen sehreemv
in het riet. Nevel staat rondom de voeten der naar
1  I f • 1 v.^.v.'A MdCtl"den en hun lichamen zijn reusachtig groot boven de
witte waden.

Miehael stopt zijn kleine houten pijp rnet ge
droogde klaver. Hij ligt op den rechter elleboog Ge
steund en rookt. „Vandaag zou hij wel kunrTen
komen... zegt hij ernstig. „Wie?" roepen zij
zacht en Adam grijpt naar zijn lansschaeht. De
veenwolf", antwoordt Miehael bedaard en kijkt hen
een voor een aan. „De zwarte specht heeft Geroeiien
en er vloog een ekster over mijn weg". ^

Hij zit vol verhalen. Het woud geeft ze hem in
de eenzaamheid, het zwijgen. Hij behoeft geen I a-
tijnsche oden te leeren, maar er verstrijken weken

bosch, en /.i'-l. 'I''' n'"""
,11,-s val, ju '.',|U •"|5i.,„a,vk -n Wad

dia „<-1 ' " „'ii ,-li",u-'' vau hazelaar
kudde eii eeii s lx,ven <le ^J^arrell. mc.«a ^

j)e avondsier sic ̂  ,,eten niet. of zij naar
koud en heel v<-i • ̂  - ■) roepen, wanneer
huizen zal gaan en ,,,,,,.1: In <ien naam deszoover nioehtkoineii- ^-^^^ ^ Heiligen (ieestes roep

hoogte
niemand helpt,

'an en de
rhout.

jiarren. maar zij i.«
hun
het
\ a-

,  ̂ Heiligen Ueestes roepen".(Iers, en des Zoo - . rijkeluiskind, maai
[.'"'hS, tr'z^Vat.; ,::-di.- zü-lil] hedi (< kj<>in gezicht, en zijn moeder
veel jp ',.e,i stil buis in de bergen reizen,
moer ^ J nxui-ebeii wonen en waar een man
rr:iun;sn::r.i,Td,. ,u.huululd,ra.;h,haar«
glimlachen, lo, g,.sprekk,-n ,-n .-«„gen arhcd
te bewegen. xj- u + j

Miehael kijkt hem nadenkend aan. Hij kent de
teere, bleeke vrouw, die Adains moedi^r is en hij
maakt zich zooveel zorgen over hem. als om een jong
lam, dat vóór de iiaehtvmrsteii geboren wordt. „Je
moet in zijn oogeii kijkc^ii . zegt liij rustig. ..wanneei
hij komt. en een steen er lussclieii slingeren!

Of ze het vuur niet zouden aansteken, vraagt
Adam zaehtji^s. Maar Mu'liael schudt het hoofd. Er
breidvt een tak in bet boseh en Friedrieh. even zwijg
zaam als zijn broer, schuilt t^eii patroon in den loop
van zijn huks. Maar het schijnt, dat zijn hand niet
heel zeker is. ,.Een ree", zegt Miehael. ..Ook in den
oorlog is het nachts niet anders . . . ."

En met deze wciorden heft hij hen w<^er op. Het
boseh is weer warm en mooi. de jiaarden trekken
zorgeloos het gras al. de ster is helder als bij een
avondgebed. Achter het meer staat een licht op en
zweeft alleen in de donkere ruimte. Zij twfsten, ol
het bij Michat^ls moeder is. ol oji Christophs boer-
deiij. Den vorigen nacht he(-ft C.hristofih een licht
op het veen gezien. Het ging vooruit, bleef staan,
ging weer verder. Een moe schijnsel, dat plotseling
verciween. Mijn moeder Inadt geen licht;', zegt
Miehael. ..Licht is ur mIB-oh * ■ +

Aii j,s ei alleen s winters .begrijpen zij. dat hij arm is. Dan
fle rr- beginnen te et(m. Een groote
haar \ hand tot hand. Chiistoph heeftham- Sk, ben «
torens Yn'",''*' ^it. ,'n ,1e elzen steken ai,
^varen, zouden ze^z leeraars hier
Ja.

heeft.
en alle

pih heeft
ij heeft

— ut massa van li... i . ' anders dar

<Iat zwart,- roent 'i* ' " «laarom lijkt
»'<''ken. dat Pij , . j l,.," Eet ^,aar. dat hij

'  vraaPi Ad...., a/i ■■

lil den
dan een

het.

„aagt Adam. Maar zij aiit'



1'2 P't'bruari l^Sf)
H V I T E ̂ «7

woorden niet. Het valt moeilijk te weten, ol de
leeraars Jielijk hebben, ol Miebaels moeder, die
> avonds op baar drempel zit en jj;eschiedenissen
verhaalt.

Alleen Christoph kijkt onrustig om zieh heen.
..Zoo n nacht was het", zegt hij, ,,toen Heinrieh
terugkwam. Ze hadden hem door zijn been geschoten,
bij het stroopen, en hij kwam uit het ziekenhuis of
uit de gevangenis. De bruine was ziek en ik moest
op den drempel van den stal zitten. Ik was nog heel
klein. Toen hoorde ik, hoe er iets dichterbij kwam.
Bij eiken stap knarste het, en daarboven was iets
donkers, alsof er een paard over het veen liep. En
toen kwam Heinrieh, op krukken, en zijn rechter
been was er af. Niemand had het geweten, want hij
had het niet geschreven. Een kartonnen doos had
hij op den rug gebonden .... den heelen nacht heb
ben ze gehuild en ook toen schreeuwde de katuil . . ."

Zij zwijgen, en geweldig is de stilte van den nacht.
De Groote Beer fonkelt boven de bosschen en aldoor
meer sterren stijgen geluidloos uit de boomtoppen.
,,Nu is het dag in Nieuw Zeeland," zegt Wilhelm, en
nog grooter wordt de wereld na zijn woorden. Weer
breekt er een tak achter de weide en Michael staat op.
..We zullen vuur maken," zegt hij kort.

In den rooden kring is alles dichtbij en levend en
w arm. Een paard duikt op uit den nevel, kijkt lang,
met glanzende oogen, naar hen en stapt weer in het
donker terug. In de heete asch poffen zij aardappels
en zij praten over den herfst, die komen zal en dat
zij nu weer naar hun scholen terug moeten. En hoe
Heinrieh zieh aan een balk op zolder ophing, omdat
hij niet meer ploegen kon met één been. En hoe de
..Soldaat" de bijl aan den schouder legcle en schoot,
en hoe zij het land verdedigen zouden, ais de Polen
kwamen en hoe de man zonder hoofd aan den sloot-

ra nd stond.

En dan komt er werkelijk iets door het boseh, een
zware stap, die de takken breekt, en zij staan daar,
de slin":ers en de lansen in de vuist. Maar dan is het
de oude Toffjohann. die wat turf steekt en wat
l)edelt en wat drinkt en nu naar huis strom})elt.
..Och, jullie kwajongens . . . ." steunt hij en zoekt
iiet warmste plaatsje op. ,,Ze hebben een vuur als
groote heeren .... jaja . . . ." Zijn gezicht is somber
en triest en zijn oogen tranen van het vuurschijnsel.
IIij krijgt aardappelen en brood. Koffie wil hij niet,
maar hij rookt een pijp van Michaels steenklaver.
Hij zegt niet veel en liet is altijd, alsof er een groote
ruimte om hem heen staat, een naargeestig lot, vreemd
voor hun kinderverstand. ,,Ja," zegt hij, „de wcn'cld
is groot .... heel groot .... ik zal een brug over het
veen bouwen en daarover het Paradijs l)innen-
gaan

Hij vouwt de grauwe handen over de knieën en
kijkt over hen lieen. ,,Als mollen leven ze in het
dorp," zegt hij verachtelijk. „En jullie zidt ook zoo
leven, jullie kwajongens . . . ." Zij vragen niets, want
zij zijn bang van hem. Er worden ieelijke dingen van
hern verteld en in de ooren draagt hij zilveren ringen.
Alleen Michael kijkt hem rustig aan. „Ga nu, Johann,
zegt hij, ,,wij willen slapen."
En gehoorzaam staat hij op. ,,De wereld is groot,

herhaalt hij, „en bij de turfafgraving, daar staat (u-
een op me te wachten . . . ." Zijn schaduw breekt
door den rooden kring, richt zich op tegen den nevel-
wand en vervloeit. Weer breken er takken in het bosch.

In de verte roept een veldkrekel en zij wikkelen
zich in hun dekens. Alleen Michael blijft zitten, den
blik in het vuur gericht. Veel gaat er in hem om en
vóór hun oogen dichtvallen, zien zij zijn verlicht
voorhoofd, waarop de weerschijn van het vmir vlamt.
,,Wat veel sterren . . . ." denkt hij nog, „wat veel

sterren .... die zullen oppassen, dat de vecnwolf
niet komt . . . ."

De dag begint met een kreet van Adam. Hij
schreeuwt zoo hard, dat het hen bijna verdooft en
het duurt een tijdje, eer zij het begrijpen. De bruine
merrie van Christophs vader staat over hem heen
en haar neusgaten snuffelen vriendelijk over zijn
gezicht. Zoo dicht bij het vuur en omdat zij nog half
slapen is haar lichaam reusachtig groot en toen Adam
wrakker werd, dacht hij dat de vecnwolf op zijn
borst lag.

Zij lachen hem uit, zelf nog bleek ook den neus,
en zien om zich heen. De nevel is weg. Er ligt dauw
op gras en riet en boven het woud verrijst feestelijk
een roode poort.
Ook Michael staat op en kijkt hen glimlachend

aan. ,,Zet maar koffie," zegt hij, ,,ik ga een snoek
voor jullie halen." Zij vragen, of hij niet geslapen
heeft. Hij schudt het hoofd. „Er was van allerlei op
pad," zegt hij en kijkt naar het bosch. ,,Langen tijd
was daar een grauw gezicht en de paarden snoven
en stonden dicht opeengedrongen .... maar toen
liep er een man over het veen, ver daarginds, en
zong, heel in de verte. — En toen was het weg ....
Haal nu hout. Dadelijk ben ik weer terug."
En hij duikt in het riet onder en wenkt hen toe.

De zon gaat op. De paarden liggen in haar roode
licht. Een ijle nevel staat boven hun lijven.
,,Wat is het mooi . . . ." zegt Adam en kijkt hen

gelukkig aan. (Wordt vervolgd)

NAAR ABISKO
DOOU Mh. .1. VAN DER SCHEER {Slot)HU ND ALEN is een klein Noorsch gehucht hoog

boven beeken en opgesloten tusschen steile
bergmuren. Hier slap ik uit om tc wandelen
naar Riksgriinsen, een uur of vier; de tocht

werd mij in Abisko aanbevolen. Het pad was aan
gegeven, zei men. Dat bleek juist, maar waar was
bet begin? Ik zocht lang; ik wendde me in gebroken
Zweedsch en nog gebrokener Noorsch tot eenige dorpe
lingen, die van dat betoog weinig begrepen. Ik werd
verkeerd*; en gevaarlijke paden opgezonden, zoodat
ik weer om moesl keeren en begaf mij ten slotte naai
den g(;ne bij w ien ik iiad moeten beginnen,den stations
chef van Hundalen. SI Deze welwillende man sprak
zeven woorden Duitsch en zijn onderchef vijf, maar
zij hadden een voortreffelijke kaart. En zoo weid ik,
na het passc(;ren van een erts trein, een tunnel door
gestuurd en vond ik (;en eind weegs verder het pad.
Het is een eenzaam, ru^v dal, waardooi t weggetje
omhoog voert, twe*; a drie uur, naar een meertje op
de Zwcodsche grens. Men ontmoet er geen sterveling.
Er staan bij 't meertje een paar huisjes, maar ze zijn
dicht (;n schijnen als uitgangspunt voor skitochten te
dienen. Koud blaast de herfstwind uit het Oosten over
de kale toppen en bij bet rusten moet ik beschutting
zoeken achter zware rotsblokken. Het is geen zoiner
meer op een achthonderd meter hoogt*;
den Poolcirkel v*w in Augustus! (Slot op hladz. 90)
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DE BORROMEESCHE EILANDEN VAN DEN ALPENSTRAATWEG AF GEZIEN

DE BORROMEESCHE EILANDEN
DOOK Dirk L. Broeder

voorgebergte met praelitige villa's bel)ou\v<l. liggen
de Borroineesche eilanden vóór ons. Eerst het kleinste
eiland. Isola San Eiovanni — bet Sint Janseiland —
dat ook wel eens Isolino, het F]iiandje. genoemd
wordt, met zijn mooie tuinen en heerlijke weerspiege-
lingen in het heldere \\ater van het meer. F^en eindje
verder bijna halverweg(> bet Lago Maggiore. ligt
sola Madre, dat in plantengroei zijn naburen bij

verre overtreft. Zeven terrassim voeren naar het hoog
ste punt van het eiland en van daaruit wordt het oog
bÏT D onvergetelijk vergezicht. Achter ons
dovin'' 1 T" on mooie hotels, zijn'"«•"p»'»- -ijn lux,,,,,.,, villa-s. «an, Pal-lanza is een luxe-stad. vaaraan geld noch moeite

ï  lamljuwe,.-
Bella en T ^ I 'l "'^ben. A óór ons liggen IsolaLetTas,eland
ding van de Toce. teiAviil F V moeiassige mon-
Laveno lanozooT i • "^tin ons de bergen bijom .ich ï-. -ÓI-., af,Iale„!
bardijsche vlakte 4 U o'^1^ " ' oentomge Lom-vol .kiaaow Va®h^ is ,)i, la„d. En
liet WoemrijkP Isola Ma.l F! ' Rallariza. lang.s
Isola Suiiefior, ,lai l , *tengi de ],ool ons naar
met den veel uó .id 'i ' ""-K-eduiil tvordt.ori het VEsd,":;t7tnr7'' F"'"
visschersbevolkingin een sehil t ^oimt eenbuizen hel spitse kerktorenti ,"^' " <iorpje. welks
jes, zooals die in Naiiels t / ]Aauwe steeg-
steen opgetrokken huisies natuur-
on, naar het soms lükt i ischeef tegen

Als evenzoovele steenen, in een beek geplaatst
om over te stappen, liggen tusschen de land
tong van Pallanza en het, vasteland tusschen
Baveno en Stresa vier eilandjes, wier schoon

heid dit gedeelte van het Lago Alaggiore tot een waar-
paradijs maakt. SI De weldadige zonnestralen koeste
ren dit uitverkoren plekje, waar alles pais en vrêe
is, Avaar de nachten exotische geuren meebrengen en
Avaar het zoo hee rlijk is om te toeven. SI Misschien is
het Avel Avaar, dat, zooals de geologen beAveren, deze
eilanden eigenlijk een voortzetting van de landtong
van Pallanza zijn gcAveest. Doch indien ze dat nog
Avaren, zouden ze veel van hun schoonheid missen.
Nu zijn het drijvende bloemtuilen op de spiegelgladde
Avateren van het Lago Maggiore. SQ Reeds in de vroege
middeleeuAven Avaren de eilanden bcAvoond, doch tAvee
ervan, Isola Bella — het Schoone Eiland — en Isola
Madre — het Moeder-Eiland, omdat het het grootste
is van alle vier — Avaren slechts kale granietrotsen,
die ternauAvernood boven het Avater uitstaken. In de
13e eeuAv kAvamen ze in het bezit der Borromei, tot
Avier geslacht ook de heilige Karei Borromeo (1538—
1584), kardinaal en aartsbisschop van Milaan, be
hoort, en tot den huidigen dag resideeren de graven
Borromei een gedeelte van het jaar in hun schitte
rend paleis op Isola Bella. Pas omstreeks het midden
der 17c eeuAc echter Averden de oorspronkelijk naakte
rotsen van Isola Bella door graaf Vitaliano Borromeo
omgetooverd in een feeëntuin, tei'Avijl zijn broer,
graaf Renato Borromeo, Isola Madre tot een paradijs
maakte, vandaar dat beide eilanden ook wel eens
„La Vitaliana" en „La Renata" genoemd Averden. ^
Wanneer wij heenvaren om de Punta Castagnola, e

een
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l'ol fB,'lh' I'iilplooil zUI, pas „psala B, lla ,.,lan, j,. van n.iin „n-t,-,-
[«'iijih IIH'l cru b
MH'trr. \\i.

roedt<' van jreen Iw eelioiiderd
/>on het ,M- aan zi,.,!. dat Isnla Bella eens

<M-n leeh|kn naakt,^ rnls was, bel eiland, ,lal nn een
. vnlwl,,. in.n isv ,„,1, i,
handjevnl aarde is aaiifievoerd moeten worden, ieder
^t rmkj»^ iedere boom is hier door meiischenhand -e-
|>lanL SI (,raal \ ilabano Borromeo beg:on reeds in
de l ie eeuw aan (h^ verwczenlijkinfi van zijn ideaal.
Lanozaan,. met veel oeld en' moeite, verrees eom
Ijaraoijs- dat uj naar zijn moeder Isola Isabella noem-
de. doeli dat later door zijn uitzonderlijke sehoonheid
Isola Bella ̂ mnoemd werd. Het eilandpark steeg tot
een hoogte van zesendertig meter door middel van
een tiental, door gewelven, pijlers en stennmuren ge-
■^thiaagile teiiassen, die versierd werden met beelden
en planten. Aan het andere eintle verrees het grafelijk
[lalei.s. SQ Rondom het aanlegsteigertje liggen de vis-
>('hersboot jes. lange, smalle roeibooten, met achterin
een huifje. Een onvermijdelijke albergo en een paar
ristoranti, naast een kerk en wat kleine visschers-
hnizen, voltooien de woonw ijk van het eiland. De rest
wordt in beslag genomen door het palazzo en den
prachtigen giardino. SQ Een strakdeftige knecht in
blauwe uniiorui. met het w apen der Borromei op zijn
mouw , laat E dan het paleis zien. \ an huiten is het
i'cnvoudig. doodgew oon, soms op het smakelooze af,
doch van binnen spreidt zich een ongekende weelde
ten toon. \ ooral de prachtige rococo Sala dei Medagli,
de Sala del Trono, de troonzaal, de Sala dei Gobelins,
met haar \ laamsehe w andtapijten van onschatbare
waarde, en tenslotte de salon. te<!;em\oordig bekend
onder den naam Sala della Conferenza. waar de be
kende conferentie van 11 April 1935, het jaar 13 van
het Fascistische regime, werd gehouden, en overal
prijkt de spreuk der Borrornei: ,.Humilitas", waar
boven de grafelijke kroon. Een overdaad van kunst
schatten. alles zoo in tegenstelling met de spreuk der
Borromei. vult de zalen. Daar zijn sehilderijen van
Eeonardo da \ inci. Bellini. Luini. Correggio, Titian,
\ an Dijck en anderen. Doch de pracht van de villa
kan nog niet wedijveren met die van het park. Een
oud. dik, vriendelijk mannetje komt naar het park
hek aangesjokt, wanneer onze gids de bel overhaalt:
lu't is de hoofdtuinman, die ons het park zal laten zien.
Allerlei tropische en subtropische planten vindt men
hier, en alles groeit er zoo schilderachtig door elkaar.
Daar zijn de sierlijke cypressen van den Libanon,
ginds hun confraters van het Himalayagebergte.
\ erder zien we exotische palmen, agaven en aloës
in groote verscheidenheid van vorm en kleur. Ook
ruwe. sehiinmelachtige kurkeiken, sierlijke bamhoe-
cn suikcrrietperken naast grillige mvrtenhoomen, ge
weldige kamferhoonien met hun in den herfst zoo
l»rachtig roodgetinte bladeren. Daar groeien ook de
citroen, de sinaasappel en de gladde, diep oranjeroode
granaatappel samen met laurier, magnolia en koffie-
cn theestruiken. En temidden en onder deze planten
en hoornenpracht weven de verschillende bloem
soorten een Perzisch tapijt van schoone kleuren, w aar-
tusschen de sierlijke witte pauwen hel fei'rieke van
dezen clcganten lusthof, die met eere een [daats zou
kunnen innemen onder de Oostersche sprookjestui-
nen. nog verhoogen.

MEEUWEN OP DE
BROEDPLAATS'

DOOK INor tJiINSBEKGENToen ik in 't voorjaar van '35 ging kijken naai
de steltkluten, die zich in groot aantal in het
,,Oostzijderveld" ophielden, vernam ik van een
jager, dat er op genoemd terrein kort na den

watersnood van 1916 i'ceds een enkel paar gebroed
had. Inderdaad moest het terrein toen zeer geschikt
gew eest zijn. Het zeew ater, dat door de dijkbreuk was
binnengekomen, had de gronden brak gemaakt en
leverde volop voedsel voor deze brakw atervoge s.
Toen het zeew ater terug geloopen, licH het op ( e
anders zoo groene weide een laagje shjk achter en
hier kA\ amen de kapmeeinven op af. A ®
gelegen landen herbergden toen yec eajnneeyiw
nesten. Ik w as toen nog te jong om de vermiderm ei
in 't dieren- en plantenleven te "X
volgens ingewonnen infotniaties van ^ .^j _ j j..sehers waren een jaar later, toen ^"^^^n de steR^
steld had en de weiden weei groen ® j' -.^ter
T l ,. 1 „ verdwenen. Maai ncc wanxk uten en kapmeeuwen v in de jaren
bleef brak, wel verzoette „
daarop, doch het leven "y ^ najaar de zulten aan den
en ook nu nog bloeien in « geschikt is voor
slootkant en bewijzen da visehdiefjes, kap-
brakw atervogels, zooais andere soorten, sa
meeuwen, dodaars en öt>g ^

'  *■ pTi lVToell^^■  MccDvcnin dcn^^.ntor en „Met]) Vervolo op de artikelen Januari 1.
aan het strand" in de nrs. van

Polo Enit nniiROMPO OP ISOLA MADKI'^
IN DE VILLA JiORKOi
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steltklulenToen we dan ook bericht ontvingen, dat er s
waren gesignaleerd, waren we er bijna zeker van dat
ze hier zonden gaan broeden. Inderdaad weiden ii
eenigen tijd daarna eieren gevonden van dezen vooi
Nederland nieuwen(?) broedvogel. (zie het artikel in

•  , Je jaclilopzieners zoo
ideii. ^ celeer zij jeze zich wel

o,. de .■« konijnen Lacgeens vergrijpen aan jon^ evenals bi,
,iipt alle zilvermeeuw e vo'mis zeer verschil-

er ook «nde. U
^e. schuwe. gu< <

veweerd wor
O

niet all
nienseheii zijn

els zeer
edige en roof-

it. jjat net versi^nijiicu e- i i ♦ i'f i i ln>t verleden g
op denzelfden tijd viel als dat der steltkiuten, zal hoog tijd dat dit to anderen kant zijn

aat behooren. §3
anderen kant z

,:Z;»^6Tur-35V.'NÜ was het „;eri„vaa.dige, dat lendn. karak.J-^ T, 1'"'
ïok de kapmeeuwen weer op het tooneel versclienen zuchtige " u.eeuue» me kien,-
en tientallen paren brachten daar een nest jongen heelt dt ^ i it.dml en het wordt
groot. Dat het verschijnen van de kapmeeuwen pre- men te vangt n.
cies op denzelfden tijd vie^
wel toeval zijn. Maar toch
wil het veel gebeuren, dat
daar, waar kluten broe
den, ook kapmeeuwen te
vinden zijn. Nog in het
zelfde seizoen constateer
den Avij, dat de hrutaliteit
en roofzucht der kap
meeuwen fataal kan zijn
voor de veel fijnere soor
ten, zooals tureluurs, grut
to's en andere. Verschil
lende malen vonden we HROEDEynE KLEINE M INTEL

,-r ook w ccrnienschemdie
direct financieel voordeel
van ineeiivN en hebben. De
l)roed terreinen worden
verpacht, en door het ra
pen van de eieren.dat door
'  wet tot 15 .juni wordt

verschaffen
meeuwen den pachter

t-en bestaan (zooals op
Schouw en, w aar de meeu
wen eieren hoofdzakelijk

.M EEl lE aan het bakkersbedrijf
15 Juni kunnen de'vogels

de voortplanting wijden. Het

<le

toe^'estaaii.

de

nesten, waarvan de eie
ren geroofd of leeg gedronken waren. Natuurlijk is Avorden verkocht). Na
het niet zeker dat in alle gevallen de kapmeeuAven zich weer rustig aan d . a ,
de schuldigen zijn, maar ik heh er toch spijt van dat spreekt van zelf dat *t in het belang van den paciiter

is, w anneer het denmeeu-
ind

Zoo geldt ook hier het
we het de meeuwen niet
onmogelijk gemaakt heb
ben daar jongen groot te

Aven voor den wind gaat.
sa "

brengen. Volgend seizoen
zullen ze Aveer in nog
grooter aantal terug kee-
ren en dan Avordt het
moeilijker, misschien zelfs
ondoenlijk. Het klinkt
eigenaardig dat een vogel
vriend vogels moet ver
drijven, maar als Ave hun
brutaal optreden tegen
over de andere soorten
bezien, is het te verkla
ren, ja zelfs geAvenscht dat
we ingrijpen, Avillen we
in de toekomst ook de
fijnere soorten behouden.
De groote steden met hun
afval en vuilnisbelten,
meeuAven-voerende men-
schen en bovendien nog
het groote aanpassings
vermogen van meeuwen
maken het dezen Avel al te gemakkelijk zich voort
te planten en van dien kant hezien is het toe te
juichen dat ,,Vogelbescherming" ingrijpt. Door het
schudden of rapen van hun legsels moeten ze van een
bepaald gebied verdreven Avorden, maar daarnaast
moet er ook weer een terrein zijn waar ze rustig kun
nen broeden. Anders Avorden de meeuAven verdreven
en belanden op plaatsen waar nog geen controle van
„Vogelbescherming" is en verrichten daar nog meer
schade. Vermoedelijk is dit het geval met de kap-
meeuAven van het „Oostzijderveld". ÖQ In de duinen
verrichten de zilvermeeuAven schade door het uittrek
ken van helm (voor nestmateriaal), Avaardoor de dui
nen verstuiven. Maar ik geloof niet, dat ze in de aller
eerste plaats daarom in de verschillende duinterreinen

ZILVERMEEUW OP ZIJN UITKIJKPOST IN DE DUINEN

zilver ons al tegemoet

oude spre<'kA\oord:.. deen
w eert "l. 'd ander eert 't,
Avat deert 't". Bij het
iaatste zouden Ave dan
(M-n vraagteeken kunnen
plaatsen. Maar we zuilen
ons niet a erd<"r verdiepen
over nut en schade der
ineeuAven en eens een kijk
je gaan nmnen in een
zilverineeuAs «m-kolonie.
Tang liehotwen aac niet
te zoeki'n. want op ver
schillende plaatsen aan
de kust zijn ze te a inden.
In de verte iiespeuren we
fle broedplaatsen al aan
de ineeuAven. die erboven
vliegen en aan de kale.
a fge ra fel d e d uin t oppen.
Op groot en afst and van
de nestmi komt d(e eerste

alarm ..kok-kokkok-kok . De andere zijn meteen geAvaarsehnwd en
pan op (Ic n„-ken on als do „oston nadomi.
knjgen we de eerslo scliijnaanvallon van lion te vor-

inn o'neldijte vlenjjels konion zo naai"
smzon. reoht o,> jo hnofd aan. Maar op liet

laatste moment stijgen ze ■ ^
van een rauAven kreet d
„KliauAv !" klinkt In
met lang of avc vinden het eerste nest ImltA T"
len onder een duindoorn. Het '
pasgeboren jong en hierbij bouAven

meeuwen eens van n
nen een half uur hebb
paar manden en Avat helni

duren. Met
beneden

aa eer

luen ze
en onder het uiten

o])nieuAA een aanval.
,  .1^^ Het duurt

op om
Bin
een

een ei

vij een schuilhut
gade te slaan,

f-n ve van wat wrakhout,
een schuilplaat s ge-
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uuiakt t'ii als u ,
I  ■,» versclu)-ieu zilteii. ver.i ••

,  ̂ 'Aviint eenvan ons om de v . .
1  11- UI (Ieverondeistelliniy,

1 , 1 . ^U'brenp-endat liet gevaar t, ,
m  - 1 eken is.t )nze vriend WO, , ,

1  .. '<it^evolü:ddoor een zw

li l I T !■: A <)l

erm
I  I , ineeiiwein(iie ai roepend l, ,

■ ■ , boven hem
\ liemm. Als de V i^  , Mi^els niee-nen dat ze hein ,

•  . I I . Verf^enoejinit de kolonie i
I  1 I , verdreveniiebiien. keeren ^ ,

,  <e ternu; en
nemen plaats oi, i •

..i ^1 , P de eieren,teiM iii de echtüv,
I  ' ^bnooten opiiun vaste nui • i ^ ^^  kijkpostenuaaii staan, sa D,^ ^ / ,.  , , bor de spleten in de luit >; '^i ,
j  <ien we dat.Ie meeste nest,.^
zn ^jn «loeli
voor de hut n

,  ̂ nog geensj,„or van ,1e ,,
t(> Zien. liet joiOv i u

,  . 'fi scharrelteen beetje om he^
nest hec'11

en gaat daarna
dmv van

til de scha-
^  duindoorn staan. Zooal

Fiifo Iinisln'r<:i' i

.. . . . IJ)(>I>K.\ /.K ISGKTOGKS ACHTER ELKAAR TE MIA^ ÏÏ ■E^^ ALS KATTEiK'

kleine nii de zilvermeeuw is, die we 's winters in de stad zien.(ling daai staat, bijna niet te onderscheiden van Een tijd lang houdt de zilver de hut in de gaten en als
t  orng( ving, precies stemmen de kleuren met ze eindelijk meent dat er geen gevaar bij is neemt zezand^en^helni een. Sa Plotseling daalt de oude op het ei plaats. Nu komt het jong op den ouden

,  ̂ nest op een duintopje en probeert vogel aan en klapperend met de kleine vleugeltjest Jong^^\(^g Geregeld komt hij (zij) dichter staat het om voedsel te bedelen. Maar de oude heeft
1  ( 11 a s^ i(^ jbiig begint te piepen, keert de oude niets mee gebracht en stoort zich niet aan het jongs

(  lug (11 K ( u (^ hem (haar) moet volgen, dat dan zijn poging opgeeft en in de schaduw van den
. ^aai 1* t Reeft geen gehoor aan het lokken van oude gaat zitten. Een tijd lang zitten ze daar nugaat zitten. Een tijd

* I ^^or), die de schuilhut niet vertrouwt, rustig voor ons, zonder dat er zich iets bizonders( 11 ) Ij t nj K t Dan neemt de oude vogel een afspeelt. Maar plotseling wordt de oude vogel oj) het
icx) iiu i( > 111 s vliegt op en daalt plotseling tusschen nest onrustig, rekt den hals en begint in baltshouding
oiis ( n K ^ iii. Praclitig kunnen we den vogel nu te roepen. Nu daalt ook de andere vogel bij het nest
)e Ij en. Ue le^ bonding en het felle oog in den op- en aan de meerdere grootte zie ik nu, dat het 't man-

getieven kop vogel een wreede uitdrukking netje is. Direct staat het jong op en loopt bedelenden we kunnen ti^v^. bijna niet voorstellen, dat dit om voedsel naar zijn vader toe. Terwijl het jong
heftig met zijn vleugeltjes
staat te klapperen en een
fijn gepiep laat hoonm,
begint de oude slikbewo
gingen te maken en o}) een
gegeven ,'oogenblik sjiert
hij den snavel wijd open
en stort eenbrei van viseli-
jes uit den krop, die met
een door het jong naar
liinnen w ordt gewerkt. Het
maniKïtjc gaat nu naar het
nest toe en als het wijl je
zich van het eene" ei ver
wijdert, loojien de beide
oude vogels ingetogen ach
ter elkaar te miauwen als
katten, precies hetzelfde,
wat wij in den winter op
de vuilnisbelt hebben ge
zien. Als ze een tijdje zoo
achter elkaar geloopen heb
ben, vliegt het wijfje op
en nu neemt de man op
het ei plaats. Ook het jong
zoekt we(U' de schaduw

ziIA ER.MEEUW MET DONSJOKGEN van d(m oudcn vogel op.
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Dan komt onze vriend ons afhalen en is
gekomen dat we de tent weer opzoeken. En als wij
's avonds door de tentopening naar den zonsondergang
kijken en op de duintoppen de silhouetten van de zil-
vcrs zien, beseffen we dat we de zilvermeeuwen niet
graag uit de duinen zouden missen. S] Vóór ik eindig,
laat ik hier nog even een lijstje met namen der meeu
wen volgen, die voor ons land broedvogels zijn: 1. Zil
vermeeuw: Algemeene broedvogel van de duinen. SI
2. Kapmeeuw: Algemeene broedvogel van brakwater
polders (enkele uitzonderingen,
zooals in de duinen van het Zwa-
nenwater). SI 3. Kleine mantel-
meeuw (Britsche vorm). Sinds
1926 in enkele paren broedvogel
op Terschelling; paringen met zil
vermeeuw (geconstateerd door G.
Brouwer). SI 4. Stormmeeuw:
Sinds 1912 broedvogel; plaatselijk
algemeen in de duinen. S3 5.
Zwartkopmeeuw. (Larus melano-
cephalus Temm.) De eerste waar
neming van deze soort geschiedde
door Mr. Fr. Haverschmidt op 15
Mei 1930; één ex. tusschen de
kapmeeuwen in het Leersumsche veld: Strijbos
verkreeg in 1933 zekerheid van het voorkomen op
Schouwen, eveneens in 1934, terwijl Vijverberg mel
ding maakt van twee exemplaren in 1935, beide
gepaard met een gewone kapmeeuw.

Het Noordtwentsche

heuvelland
DOOR W. H. Dingeldein

(Slot)OVER de urnenvel
den tusschen Oot-

marsum en Reu-

tum deelde ik reeds

eenige | bijzonderheden
mede. Maar nog oudere
monumenten van een

volk, dat lang voor Chris
tus' geboorte hier leefde,
zijn in het heuvelgebied
van Ootmarsum te vin

den. Als stomme getuigen
van een tijd, toen men
zijn do oden niet ver
brandde, maar hen bij
zette in koepelvormige
ruimten, van stukken
boomstammen kunstig gebouwd, liggen daar langs
den Noordrand van het dal der Meerbekke, in het
Hezinger veld en bij Vasse een aantal ronde heuveltjes
in de heide, nagenoeg cirkelrond, hoogstens twee meter
hoog,met tamelijk vlakke kruin. Bij hun aanleg moeten
ze hooger zijn geweest, doch de houten koepelbouw,
waarover een dik dek van heidezand en plaggen werd
geworpen, is vergaan en alleen wanneer het toeval
gunstig is, is het voormalige houtwerk weer te vinden
als roode banden en anderen in het zand. Het dek is
mede gedaald door het instorten van de grafruimte,
later ook door menschen en schapen afgetrapt of door

MEEUWEN OP D

B i rv ES

de tijd den wind versloven
bruine

1'phruari 1936

heide bekleedt de
'/iin rr ont-

n(h

\an den

• revonuen

Viil-

van

E BROED PLAATS

BROEDENDE STORM M EEU »

■  1 eten^eliaiUJelijkom er brandurnen in bi) te /< ■ n<w.rdeeikun-
,  1 •• I • r r,,. wel onooitn « iKuiionderzocht zijn ze hier nog /< Kien- ^

digdoorwroet.waarbij inisseliien n '
maar meer Nvrnield
an.l.-ivn ka.il van (I.; fin-ns. op
<1,. lu.uvols .-opalon, l .■l-'". Ilgp™
ze ook: ja. daar nioet. zciiiais Ds.
W. F. Viseh. predikant t<
Slim. in zijn (,esebiedem-
het Graafsehai) J3enlheim mede
deelt. zells in Augustus 1819 een
hunelied ontdekt zijn. 4 usschen
twee haakjes deze geschied
kundige heeft, in ixmdgenoot-
sehap met zijn vrienden, de ..lief
hebbers der oudheid^' Dr. Miquel
en Dr. Bening en de griffier es-
sels uit Neuenhaus. \ eel o[> zijn

geweteir. Tientallen, ja. \ iseb begroot bet aantal
op 80 tot 100, heuveltjes. ..Jlunen})öile . hebben zij
in het jaar 1818 geojiend. ..die alh' kenmerken van
de graven der oude Germanen droegen. Dezelve ge
opend hebbende, vonden wij in ieder iieuveltje óf
eene urne (ascbkruik) met beenderen en ascli gevuld,
óf de beenderen en aseli. tiissehen zoilen besloten,
zonder urne. 3 of 4 voeten diep in de aarde Ix'graven '.

De meeste urnen veron-

Ü

gelukten bij bet Uitgra
ven. enkele werden veilig
thuisgebraebt. Ook vond
nnm beenderen \ an paar-
dmi en enkele kojieren
(Ixxloeld zijn bronzen of
wellicht gouden) sieraden,
gespen en een haartan-
getje. Dit waren dus. vol
gens \ iseh besehrijving.
alle brandurnen. waar-
sehijnlijk Protosaksisoh,
doch daarnaast ojienden
de lielhebbers ook enkele
koepelgraven, die zij voor
de begraafplaatsen van
koningen (>n vorsten of
edelen liieidmi. \ an de-
gi'lijk onderzoek bad men
toen ( I is nu honderd

KAPMEEUW. STAANDE OP HET NEST \jaai geleden) nog niet
het flauwste besef. De mooiste -raihmivels Ü.roen
in de boerschap Gölenkanii). >^aar er zeven iir^en
nj op den halveniaanvormigen rug van don Spöl
berg te vinden zijn. Graven van aanzienlijken wel
licht, van staniiioolden of vorsten,
den beker, die er in h
't zandgraven aan
gedolven everd, voor een pla^idóV ÓA, Taa'n'

getuige de gou-r m het jaar 1840 doo,- ,-en boer bij
111 de heil,ng van dezen heuvel o,,-

''"t'-; verkoel,, aan ,2„(koopman te Neuenh "m<lat l„-t ,vei koper 20,,c

gouden vaal.erk van
van het
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HET STi^D BEELD T.-JA" DE. SCHAEPMAN TE TUBBERGEN

(lijdend (Prof. Kossina). Molhuysen vermeldt, dat
er in een der urnen, opgedolven bij Haarle, een kope
ren munt van keizer Posthumus en de metalen spits
van een lans gevonden zijn. Maar dat de Romeinen
hier nederzettingen liehhen gehad, is niet aan te
nemen; hoogstens zal er een reizend koopman naar
deze woeste streek zijn afgedaald. En pas laat, na de
definitieve onderwerping door Karei den Groote, zul
len de Saksen hun stijven nek hehhen gebogen voor
den God der Christenen, van wien Liafwin, Liudger
en andere lieidenhekeerders hun vertelden, en zal een
eind zijn gemaakt aan het hegraven der lijken of de
hijzetting der hrandurnen in „de heuvels der heide
nen"'. 53 üe abdij van Wer
den aan de Ruhr, stichting
van den heiligen Liudger,
die eerste abt van dit kloos
ter en eerste hissclioj) van
Mimirgarneford (Munster)
werd, verwierf hier nog hij
liet leven van zijn grond
vester bezittingen. Zoo
>eliünk hij acte. den29sten
Juni 797 te Wielimond hij
Zutfen ojigernaakt. een ze
kere Oodhelm aan genoem
de abdij van St. Salvator
het derde part van zijn erf-
deeh waaronder een hoeve
..in pago Nordtuentc in
villa Hulere en een der
gelijke ,,in villa Manhere ,
waarmede HaJIe en Man
der bedoeld wtirden. ter
wijl twee jaar later de Wer-
densche al)dij in bezit
kwam van een hoeve „in

villa Hason^din '. (lat
1 lezinge. J)*- eene si henking

W

volgde op de andere, vorsten en aanzienlijken be
ijverden zich, beducht voor het heil hunner ziel of om
de ongewisheid der tijden, goederen op te dragen of
te schenken en zoo zien wij, dat in het eind dei-
negende of in 't begin der tiende eeuw de volgivnde
Werdensche goederen in Noord-Twente lagen: in
Fashi (Yasse) Boio, in Manhari (Mander) Betti, in
dezelfde villa Athalheti, in Hasongon (Hezinge) Liaf-
geldis, in Heltion (Hilten) Hathumar, in Hertinghi
(Hardingen) Wihraht en Athalhern, in Rohthem
(Reutuin öf Rossuni) Thiatmund en Grimwald, in
Ailo (Agelo) Salico, in Guthelineheim (Gölenkamp)
Richraht. Het waren alle te zamen erven, die jaarlijks
hun heriseilling (belasting voor 't leger), hun heri-
nialdra (mudden rogge en haver), hun amphoras
meilis (kruiken honing) moesten leveren aan den villi-
eus of voogd, zetelend op den hof Elvitre. den lateren
Monnikhüf, in de Entte hij Oldenzaal, die dan zorg
droeg, dat de abt ontving, wat hem toekwam. 53 Het
is mijn overtuiging, dat in de oudste „Heherolle" van
Werden, waaraan ik bovenstaande gegevens ontleen,
niet de erven, doch hun tijdelijke bewoners genoemd
worden, en dat onze Ttventsehe erven duizend jaar
geleden nog geen vasten, onveranderlijken naam had
den, maar dat deze naam wisselde met de bewoners.
Een vergelijking met het register van de 10e en He
eemv leert dit op overtuigende wijze. Pas in het
register van den proost Johannes van Arsche-y t (1332)
komen de namen der erven voor in den vorm, w aaruit
de thans geldende is ontstaan. Doch het is hier niet
de plaats, daarop dieper in te gaan. 53 De priester-
diehter-staatsman Schaepman, een zoon van Twente,
bezong in „Een Duizendjarig Rijk" de lotgevallen
der hoeve Geerdink in Vasse, van de dagen, dat „de
groote Karei den vorst van Saksenland den schedel
had doen huigen in 't bloedig roode zand", tot aan
het tijdstip, dat de laatste mannelijke loot uit den
ouden stam, priester geworden, „eenzaam zou vol
maken in grootsche harmonie het rijk der duizend
jaren, naar de oude profetie". "Want de heidenzende
ling, uit wiens hand de eerste Geerdink, na Wodan en

rr^ KASSE
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(M .11 ni<-l gekomen,
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(Ion Tutenberg en
Braainl>erg- hoogten
heiden en hossehen,

"  -t niet ver. Than. is dit
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had ontvangen, had hem al de voorzegging gedaan
dat zijn erf duizend jaren voor zijn nageslacht zou
worden bewaard en dat „een heiige krone den ouden
vrijen naam" zou sieren, wanneer de kring der jaren
eenmaal gesloten zou zijn. SQ Deze legende voert ons
naar Vasse, de vriendelijke boerschap aan den West-

ms)
voor eere-

liij trouwpartijen
en priesterfeesten en ont
wikkeien deze stoere wach-

HET HUIS HERINKHAVE BIJ TUBBERGEN (1723) heide zich op

Donar en Saxnote te hebben verzaakt, het doopsel natuurlijke wijze. Prachtig staan deze er vooi op
de heide langs den steden rand van het e a,
hier zal het nageslacht nog veel ineei kunmn ge
nieten. Bij zo nder mooi is hier in den JPiii stertij
ook de goudgele hezemhrein (..hroani ). waai van
de groene roeden neeriiuigen onder de vra( ht van
duizenden vlinderbloemen. A aak heb ik gedacht,

kant der Noordtwentsche heuvels, en naar het dorp wat zouden wij niet een moeite doen. ze in onzen
Tubbergen, iets verderop. Vasse, aan den voet van tuin te krijgen ais sierheester, indien die brem een
den Tutenberg gelegen, heft zijn slanke torenspits uit uitheemsche plant w as . . . . maar nu gaan de mees-
het dal omhoog boven de eiken, waaronder kerk en ten er achteloos aan voorbij. S] Evenals \ asse is
boerenhoeven wegschuilen. Het kerkdorpje is in de Mander, grenzend aan de üuitsehe boerschappen
laatste tien of vijftien jaren meer en meer bekend ge- Hesingen en Getelo — (icitenboseh) een buurt van
worden en is op 't oogenhlik een der meest bezochte schoonheid: wij denken aan de watermolentjes op de
plekjes van Twente. „Tante Sien", de eigenares van Mosbeek. üan naderen we Tubbergen met zijn

stompen Bentheimer steenen toren met bedorven
spits, bij de R.K. kerk. zijn nieuwe gemeentehuis met
trapgeveltje en zijn praehtigen eseh. o}) welks hoogste
punt, aan den straatweg naar Almelo, het standbeeld
van Tubbergens grootsten zoon. l)r. H. J. A. M.

deze mej. Wermelink is,thans ter ziele: den brand van Schaepman, verheft, wijd blikkende over het rogge-
haar café annex boerderij in het afgeloopen jaar is land. Of de staatsman ingenomen zou zijn geweest

met het bouwsel, waar de

een boerenherberg hij de kerk, een origineele vromv,
had er den slag van, het den menschen gezellig te
maken in haar bescheiden etablissement en ze — waar
't op aan kwam — als geregeld terugkomende gasten
te wdnnen, wat haar geen windeieren legde. Doch

'C-n'.r .'w.'x"-

dorstige ' bew onderaar kan
„einkehren". meenen we
stellig te mogen ontken-
mm. Terecht is deze schen
nis van het landschap aan
de kaak gesteld in het
leerzame en beschamende
boekje ..Overijsel — Hoe
lu't bouwt — Dikwijls
go(Ml <Mi dikwijls fout",
dat de architecten De Her-
diM'. Jans en Knuttel sa-
im'usteldeu voor de ver-
eeniging „Het ()verstieht".
^ Even ten Noorden van
bet dorp ligt het geboor-
ttdmis van Schaepman. de
Keshof of het luiis Esehe-

eigendom vanfamilie A on Bönning-
hausen tot Herinkhave,
een eenvoudige heerenhuis
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I9e eeuw gebouwd, niet twee bouwhuizen, die het
ruime voorplein flankeereii. Doeh de geschiedenis
van deze Twentsche havezate gaat terug tot in de
Middeleeuwen, evenais die van Ihuinkhave in Elerin-
gen, sinds lang in bezit van dit Westfaalsche geslacht
\ OM Bönninghausen, doch ook hier zijn geen resten
\an hoogen ouderdom meer aanwezig. Dichthij, in
<len Fleringer esch, staat de bekende „Kroeze boom",
een dikke eik met korten stam en breedgetakte kroon,
eeuwenoud, waaronder de Katholieken in de dagen
der Republiek, toen hun geen vrije uitoefening van
godsdienst was toegestaan, dikwijls heimelijk samen
kwamen onder het gehoor van een rondtrekkend
geestelijke in burgerkleeren, die arrestatie en hooge
hoete riskeerde, om zijn plicht te vervullen. Toen de
tijden wat gunstiger werden, kregen de Katholieken
verlof, hun diensten te vieren in de huiskapel van
Herinkhave en was de oude eik niet langer getuige
van hun bijeenkomsten. Nog altijd staat hij er, levens
krachtig, aan den rand van het wuivende roggeland
en de wind, die door zijn bladeren ruischt, fluistert
verhalen van voorbije tijden — die niet zoo gelukkig
waren, als men te dikwijls verzucht in deze jaren
van moeite en zorg.

NAAR ABISKO
(Slot van bladz. 87)De zomer is kort om de Tornetrask. Inspan

ning en kou wekken honger en ik daal snel
naar Riksgransen met vóór mij het wijde,
met meren bedekte en door lichte wolken

overvlogen land, dat in de scherpe, heldere zon van
een herfstdag ligt. Behaaglijke fauteuils en voor
treffelijke thee in het keurige touristenhótel Riks
gransen doen honger en kou zeer snel vergeten en de
avondtrein brengt mij weer terug: Vassijaure, Björk-
liden, Abisko, nadat de haltechef, een welwillende
Zweed, plotseling veranderd w as van een vriendelijk
mensch in een serieus ambtenaar toen hem bleek dat
ik langs een niet officieele route het Zweedsche terri
toir betreden had. Ondanks den elk moment te

verwachten trein draafde hij
nog naar een kantoortje om
mijn pas van een gewichtig stem
pel te voorzien. §3 Wie naar

Abisko komt en wel ter been
is. behoort iets meer te zien dan

<!e gebruikelijke uitstapjes. Een
tocht wordt ontworpen; de tou-
ristenbond organiseert zooiets
keurig ten bate der gasten.
Zwaar beladen met proviand
voor drie dagen trekt een kleine
internationale karavaan langs
<ie Abiskojokk het binnenland
in. Sunna, de Lap, gaat vóór
als gids. EenZweedsch student
dient als tolk en leider. Een

Italiaansch tandarts en schrij
ver dezes vormen het overige
deel, waarbij zich dan nog een
Duitsch journalist zal voegen.

Marmorbryttet is spoedig
Ix'reikt; dan volgt ons onbe
kend terrein. De streek om Abis

ko is natuurmonument. Een

u

KEN KATA

aanzienlijk deel ervan beslaat uit berkcmbosch. En
welk een bosch ! Stormen en sneeuw val hebben tal
rijke van de boomen doen sneuvelen. Ze blijven liggen,
maar vele anderen bleven staan. Daardoorheen wer

ken we ons als het paadje niet geheel duidelijk is;
het terrein is eerst vrijv\ el vlak, dan volgt een lang
zame stijging. Na een paar uur: rust, koffie driidven.
We zijn aan de boomgrens op een zeven-, achthon
derd meter. De student haalt water uit de beek diep
beneden; Sunna trekt de schors van een berk; die
brandt snel en dient als viuuinaker. Spoedig drinken
we de heete koffie en slaan het eerste gat in de pro
viand. De bergtoppen zijn nader gekomen; ver w eg
glinstert nog, lichtgrijs, het water van de Tornetrask.
Na de rustpoos — voorwaarts! S3 Grootsche een
zaamheid, dat is Lappland. Wel een uur of drie vier
loopen we verder door een kaal dal over weiden en
groote rotsblokken, omlaag gestort uit de somber
grauwe bergmuren. Een enkele kleine roofvogel. v«u-
der geen leven. Wolkenmassa's glijden langs de top
pen, dan schijnt de zon weer op de donkere bergen.
Langzaam stijgt het pad, langzaam daalt het weer;
er komt struikgew as, er verschijnt een schuw e rendier
kudde. Wilde beeken vloeien hier te samen. 83 Over de

breede beeken ligt geen brug. 't Is s])ringen van steen
op steen en anders waden. Sunna gaat voor met den

LAPPEN ni.l IIIIN flJUHT.IE
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regelmatigen stap en onverstoorbare rust van den woud-
looper. Hij is geen Zwitsersche gids die zijn „Hen-
helpt. Hij stapt voort zonder omzien. Ieder moet zelt
maar zien hoe hij er komt. Wepasseerenijskoudebee-
ken en wandelen verder met kletsnatte voeten. S! Vei
beneden glanst een meer tusschen steile bellingen, ons

B [I I T F ̂  ,
1  ̂terll<^^valldelen naar de spoor-

len den volgenden bitten nog bij de
halte Kaisepakte. ̂  jaar of twintig, maar
hnt; bet zijn kerels in hun houding. Ze
net jongens oin te niaar met een enkel
lachen verlegen en j,,,.h-erde ..besehavmg" blij-
woord. Ondanks wat a ̂ ^^^.j^^.^^rdig en eigenaardig

einddoel van heden, Rautasjaure, het heilige meer der ven 'Itaat rii<'t
LaPT3en. Hier ziin nog oude offerplaatsen, hier is een volk. Hu Mong«>l^"- u-i k ieilandje waar deLappen's zomers hun doodenbrengen de nieesten zegg '. oneii en bun zelfoe so ere even
om die ''s winters omlaag te voeren op sleden naar de zeiden jaren wat visehvangst. Ze zijn
kerkhoven. Dit eiland ligt aan het andere uiteinde leiden van leiidi , ,-ondelijk soins. maar goed-
van het lange smalle meer. Aan deze zijde, een negen zwijgzaam en ond ^,,.nvoudig grapje of kleine
uur van Abisko, ligt tusschen berkenboschjes de bartig en kinderlijk. ̂  ,,^,,otste })ret. Zoo zwerven„Kata" van den touristenbond, even boven bet meer. goocheltoer bezorgt liui ^ „ok andere met vaste
Primitiever onderkomen is moeilijk denkbaar. We de nomaden-Lappen ^ ' bergen naar de

woonplaatsen) heen en j^elfde kleedij, nauw aan-
woners van ons land voor twintig eeuwen. Een kata bewoonde streken, in n"» ' ̂jonkerblauw met gele
bestaat uit een cirkel van schuin- .

huJ

^^"^^
gestelde berkestammen, met
graszoden bedekt. Op den grond
ligt berkenrijs om de steenen van
de vuurplaats, een gat in het
„dak" zorgt voor het ontsnappen
van den rook. Enkele rendiervel-
len, dekens en kussens liggen in
een houten huisje vlakbij. Een
helder beekje zorgt voor water.

Er wordt gekookt in 'den
laten, lichten avond. Blikken
worden geopend, brood wordt
gesneden; we wasschen ons en
praten. De dikke rook, die moei
lijk ontsnapt, doet ons met tra
nende oogen om het vuur zitten.
't Is als een glimp van het leven
van eeuwen geleden. Dan
trachten wij te slapen, maar er
komt niet veel van. We boomen
zwaar over politiek en domme
len af en toe in. Slechts Sunna
slaapt een oermenschelijken slaap.

Snel komt de morgen. Enkele
vogels tjilpen. Rendieren draven
vlak om de hut. En dan schijnt
de zon over den besneeuwden ke
ten op den achtergrond, over het moerassige ber
kenwoud en de schuimende beeken van het breede
dal, over de langgestrekte watervlakte van Rautas
jaure. Het wordt een dag van rust, van gedwongen
rust. We zouden het meer over roeien en de tocht aan
het andere uiteinde voortzetten, maar de boot blijkt
niet solide en de Zweed en Sunna gaan op weg om een
andere te zoeken bij ver weg verblijvende Lappen.
Het kan lang duren, vijf uren, maar ook tien. Lapp-
land is groot en men moet er geen haast hebben! SQ
Ik blijf met den Italiaan en den Duitscher. We wor
stelen ons door oerwoud van berken en stukken moeras

naar een smal strandje; dan liggen we weer in de zon
en kijken uit over het meer. Stilte. Een enkele roof
vogel cirkelt boven ons. Rust doet goed na den langen
marsch. S] In het huttenboek zetten we onze namen;
Sunna staat er reeds in van een vorige maal. Beroep:
nomade....! SI Eindelijk, in de lichte schemering,
komen twee smalle Lappenbooten aangevaren. Maar
helaas, de tocht over het heilige meer zullen we niet
volvoeren. We vertrouwen de booten slechts matig en
het weer is er bedenkelijk gaan uitzien. We zvd-

EEN LAPEANDSCHE

•oo<le biezen op de naden eii
''kleurige pompoen op hun

■ t bun zachtleeren, van
omgekruld schoeisel, 't

,>r maar een ])aar duizend,
(lozen avond een des

den Italiaanschen

l(»erde. <be een rassentheorie
P  1 <>t) tanden en tandziek-bouMl op

(.n daartoe naar Lappland
is. De verlegen jonge

^  - ('igeren hun tanden te
al doet Sunna, die

..de wereld" in aan-

eii

een

muts- uu
voreu

Ziju
Ze ziju
illusie vooi

ten

e(^koiueu

Lappen ̂ v>
laten zien-
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meer niet
]  ii,,, komt, het hun voor en

al verkondigt de Zweedsche stu
dent dat bet zoo goed is tijdig
zijn tanden door een arts te laten
^jijderzoekeii. ...Jag "vill mte ,
ik wil niet", herhalen ze steeds

ën vertrekken zw ijgend met hun
verdiemb- kronen. De Italiaan
kijkt melaiieholiek. maar het
duurt niet lang; hij droomt al
van een nieuw e reis naar de tan
den der (iroenlandsche Eskimo's.

In den nacht valt de regen door
het gat in de kata en we spreiilen de regenjassen over de
dekens uit. Dan breken w<- onder stortbuien op naar
Kaisepakte, door een dal omhoog en dan over een
wijde hoogvlakte. Zoo mogelijk nog eenzamer en som
berder is het oj) dezen weg. Ovi-r de plateaus, waarop
geweldige zwerfblokken liggen- hang<m dreigende
luchten. We waderr ver-di-r door poelen en beekjes.
Enkele dier-err slechts, emi bruzenl. etui ])aar ver
dwaalde meeuwen en kleirre lemmingen, knaag
diertjes die hier in groote getale voorkomen. Snel
staprpen we voorwaar-ts err vroeger dan we dachten
ber-eiken we Kaisejiakte, van waar wv weer uitzien
op de kleurensehoonbeid van Toinetrask. We rusten
in het waehtkarner-tje err de student vertolkt ons de
verhalen van den halteclref, die ver telt van wintersche
eenzaamheid, sneeuwstormen en huilerrde wolven.
Dan brengt ons do rrriddagtreirr naar do vorwarnide,
comfort abele kanrors varr Abisko terug. Hot kost moeite
afseheid te nomerr van dit cror-d. als de Lappland-
exjrres uit Narvik aarrkornt err <le eimhdooze reis weer
aanvangt naar bot iriterste Zrriden van Zweden.


