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DE JONGE HERDER
8) Naar het duitsch van Ernst WiechertHet was natuurlijk, dat zij vluchtte als voor

een krankzinnige en dat de teleurstelling van
haar bloed overging in hevigen toorn, die hem
met minderwaardige woorden uit de verte

belasterde. Ook, dat zij denzelfden avond nog het
huis van meester Elwenspök verliet, maar niet dan
nadat zij zich met harde woorden over dat „Kaffer-
land" bij hem beklaagd had, waar niet alleen de
stieren, maar blijkbaar ook de menschen een ring
door den neus droegen, en niet zonder dat Adam,
zooeven van zijn reis teruggekeerd, een verschrikte
getuige van deze uitbarsting van versmade harts
tocht werd. En al begreep deze, daar hij eerst zoo
even teruggekeerd was, zelf ook niets van dit alles,
meester Elwenspök schudde zoowel bekommerd als
opgelucht het hoofd, vroeg, of hij Michael al op
gezocht had en gaf hem vele groeten mee, met de
toevoeging, dat Beelzebub niet alleen in een kudde
varkens behoefde te varen, hetgeen hij verzocht
letterlijk over te brengen.

Michael was, nadat hij zich voor het overige van
den dag als een geschandvlekte in het bosch ver
borgen gehouden had, zóó laat teruggekeer-d, dat men
reeds ongerust naar hem uitgekeken had, vervolgens
na een slapeloozen nacht met onveranderd gezicht
aan zijn dagwerk gegaan en had eerst iets als troost
en rechtvaardiging gevonden, toen hij op den vroe
gen morgen bij de open plek gezeten had, waar hij
jaren tevoren met een nimmer te vergeten dag zich
van zijn levensloop bewust geworden was.
Wel begreep hij, wat er in deze weken met hem

gebeurd was, maar niet in 't minst, dat dit in het
leven der menschen aldus gebeuren moest, op een
zoo duidelijke en gewelddadige wijze; en de vrou
welijke ge.stalte, hem slechts in de dorpsche ge
strengheid, als achter een sluier, bekend, had hier
een plotselinge en bijna duivelsche verandering on-
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nv .slechts in clc steden
dergaan, die ook de vrien-
kon thuis behooren, zooa s hein onbekende
den zijner jeugdmakkers op e m>reken nietwijze van dingen spraken, waaro ̂  zonder
in hem opgekomen zou zijn,
woorden gebeuren zag. u^^eherlnd had, waar-
Hij wist niet, dat iets hem besc le oin-

aan hij nooit een naam had kunn g ^
dat hij niet wist, dat de natuu.
behoedt vóór haar tijd zich te vt r i , „p.
En misschien was het ook voor zijn

hoorzamend gevoel goed, Oat „ zün
ook uit het onbewuste gekomen
om zoo te zeggen uit zijn bloed, want ' ^ Mltiió
van zijn vader, en wat van hem kwam, w' ■
goed. En al voelde hij ook niet, dat een m' ^
lijk en op eigen kracht ingesteld lev( n n m
deze weken ter zijde gestaan had, met waa zaam
beid, zwijgen en trots, toch voelde hij en
zamen terugkeer tot het oude leven als ei n
lijke, aldoor grooter wordende bevrijding, ja,
als een overwinning, niet ongelijk aan het gevoe ,
waarmee hij indertijd het donkere spoor van den
gevelden Laban door het bedauwde gras uit zijn
leven en rijk had zien verdwijnen.
Daarom verwelkomde hij Adam reeds met de

vriendelijke gelijkmoedigheid van vroeger dagen,
en eerst de boodschap van den onderwijzer, woor
delijk meegedeeld, bracht een schaduw op zijn
voorhoofd, daar waar de roode plek van het
plantensap geweest was. Wel begreep hij uit Adams
bericht terstond den samenhang, maar hij weigerde
eiken uitleg en zette het geheele geval tenslotte
met een handbeweging van zich af.

Zij brachten een vroolijken dag door, waarin
ook Adams somberheid overdreef, wien hel leven
bij den man in de witte jas geen goed gedaan had
en die aan de komende school dacht, zooals men
aan het mes van een dokter denkt.
In dezen herfst, waarin Michael zestien jaar oud

werd, kreeg hij een merkw aardigen bezoeker in
zijn eenzame wereld, die met haar trekkende
kraanvogels, lijsterbe.ssen en den verwaaienden
geur van aardappelloofvuren nog stiller in zich
besloten lag dan anders. Meester Elwenspök name
lijk, door den schoolopziener met den c^ouden
bril opmerkzaam gemaakt op zijn hoogen leeftiid
had zijn ambt bij het begin van den herfst neer
gelegd en bracht nu, meester over zijn tijd eiken
dag vele uren op de heide en in het veen door om
zip groot boek met gedroogde planten te ver-
nieuwen en indien bet geluk met hem was, ook
uit te breiden. En daar hij, opzettelijk of door
toeval, reeds een der eerste dagen Michael i
kudde getroffen en bij dezen na de eerste
den met slechts natuurlijke belangstelling
een niet verwachte ^ ^

en zijn

w oor

maarverwachte medewerking ï

ont-

in een

ev 7 . .
aangezien Michael aanbood, hem n
plaatsen van zeldzame planten te E
stond uit dit bijna wetLschaimll-l
aldoor groeiende vertrouwelijkheid
zijn levensavond als een laat eesrlw^E
door de wereld voor den eersten l ^nder,
als een zachte troost voelde ?:ew ond.
Zoo waren in het bijzonder de

voor hen vervuld van een stil 1
Michael op een heuv

laguren
el ondf-v I Wanneer

Jenevprl.o„„„n een



14 Maart l<1.46 BUITEN 123

klein, rooklook vuur aanstak, waarin hij de laatste
paddestoelen van het jaar roosterde, terwijl meester
Elwenspök aan den rand zijn koffie warmde. De
blik reikte ver van de zacht glooiende hoogte,
over bruine veengronden en zich kleurende bos-
schen, tot aan het vroege avondrood, dat den weg
der trekkende wilde ganzen of kraanvogels in
zich opnam en begroef. Hoog boven hen riepen
onzichtbaar de pluvieren, en een verre kar rolde
achter hen over den weg, zwaarmoedig begeleid door
een lied, dat de knecht in den wijden avond zong.
Dan opende zich nog eens het ouder wordende

hart van den onderwijzer, die een leven lang,
jaar in jaar uit, de eenvoudige dingen had moeten
onderwijzen en nooit had kunnen spreken over
de andere zaken, welke in zijn jeugd zijn hart in
vuur hadden gebracht, zooals zij elke jeugd in vuur
brengen. En die nu, verlost van de trieste dage
lij ksche sleur, in de plechtige stilte van het land
schap, in den kring der reeds rustende kudde,
zichzelf misschien als een der patriarchen voor
kwam, die na een leven vol wederwaardigheden
nog eens bij hun kleinzoons gaan zitten om hun
stille wijsheid in goede handen te leggen, vóór
hun eigen handen over de borst gekruist worden.
Er waren vele levens geweest, die in hun aan

vang door zijn behoedzame handen gegaan waren,
en daar hij, zij het ook van verre, toegezien had,
hoe uit dat begin de levensbanen verder geloopen
waren en hoe vele dooreen vroegtijdige dood afge
broken waren, kon hij wel een zekere wet uit dezen
wirwar los maken en het kon niet anders, dan dat
het hem, ook nu nog, op den „Geest Gods" scheen
aan te komen, die iemand vervulde of niet vervulde.
Maar van daaruit maakte hij zich van de nauwe

omgrenzing van het landschap los en dwaalde
terug naar het lot der volkeren, hoe dit uit een
eenvoudig begin, zooals dat van een herderstaak,
zich somtijds laaiend verheven had tot groot leed en
<a-oote daden, en hoe de deemoed van het kleed nooit
verhinderd had, dat er prachtige gedachten ineen
heerlijk leven onder schuilden. En soms, na lang
zwijgen, voegde hij er behoedzaam aan toe, dat
elke^taak, trouw waargenomen, haar stille kroon
droeg. Dat hij wel vernomen had, hoe zijn jonge
vrienden nu aldoor verder van hen afraakten,
Adam dan uitgezonderd; dat het een wet van alle
leven was, dat uit eenzelfde begin een verschil
lend einde zich ontvouwde; dat het echter een
schoone taak was het oorspronkelijke van de
wereld in stand te houden, vooral m een tijd,
waarin de steden groeiden en de machine onaf
wendbaar vernielde, wat de hand des menschen
in duizenden jaren geleerd en verworven had. En
steeds, voegde hij er zacht aan toe, had een bij
zondere glans en een bijzondere genade de een
zamen omgeven, als zijnde degenen, die zich het
„lannelijkst betoonden, en wat hetgeen zij geleden
hadden, door smart of door ontzegging, was hun
tot zegen geworden en niet alleen hun.
Dan placht Michael zwijgend naast hem te

zitten, de bruine handen om de bloote knieen
.revouwen, in de oogen den weerschijn van het
avondrood. En slechts één keer vroeg hij, zonder
eenige verlegenheid, van welken geest dan wel dat
rneisMC, Tamara, vervuld was. ,

Bij (leze vraag kleurde de oude onderwijzer op

kinderlijke wijze, schoof met zijn stok de asch
over den laatsten gloed van het vuur en zei toen,
opstaand, dat het wellicht de geest der oude
heidensche natuur was, voor welke men lang ge
leden vele tempels gebouwd had, een geest, die
noch slecht, noch goed was, maar dien wij, krach
tens stilzwijgende opdracht van God, voor komende
tijden tot iets hoogers moesten wijzigen.
Dan namen zij afscheid van elkaar, twee stille

kameraden, wien de volgende dag nog zeker was
en die veel tijd hadden, om elkaar de dingen te
zeggen of te toonen, welke hun gedachten bezig
hielden. En wanneer uit het donker van het hen

scheidende bosch in het broekland nog een laat
lied uit Michaels basthoorn klonk, dat de met den
herfst vroeg donker wordende aarde overstroomde
en als het ware in een glans zette, dan bleef de
huiswaarts keerende oude man nog eens staan en
luisterde, steunend op zijn stok, terwijl een diepe
weemoed over hem dreigde te komen, zij het over
den vallenden avond van zijn karig geoogst leven,
dan wel om de late vriendschap met dien stillen
jongen, wiens lot en toekomst zoo volkomen in
het verborgene lagen.
Den volgenden zomer ging Adam niet naar de

bergen, en ook Christoph keerde, als hopeloos ge
val van de landbouwkundige school weggezonden,
tot zijn vaders verdriet naar het dorp terug, om
nog eens mee te oogsten en te zaaien, eer in den
herfst de school van den soldaat hem opnemen
zou en hem, tenminste in uiterlijken glans, tot een
passenden opvolger van zijn vader zou opvoeden.
Aldus werd hun nog eens, op onverwachte wijze,

een weerschijn van die jaren geschonken, toen zij
kinderen waren en als zoodanig beschermd schenen
voor elke toekomst. Het maakte geen verschil,
dat Adam Latijnsche oden kende en dat Christoph
de scheikundige samenstelling van den geboorte
grond met vreemde letters in het heidezand kon
schrijven. Het maakte geen verschil, omdat zij
hierom glimlachten als om een menschelijke dwaling
ofwel er harde en van weinig eerbied getuigende
woorden voor vonden. Het was hun weer iets van
belang, het horst van den kiekendief te vinden,
in welks nabijheid de groote vogel met de edel-
gevormde wieken zwaarmoedig roepend klingen
beschreef, de kreeften van onder de elzenwortels
aan de beek met bloote handen te grijpen en den
stilaan ouder wordenden stier Bismarck door een dof
gebrul uit de boschjes tot een jeugdigen toorn op
een onzichtbaren mededinger terug te brengen. De
zon scheen, de bessen rijpten en wanneer de oude
man met zijn stillen glimlach over het bloeiende
veen kwam, den riem van de groene plantenbus
over de gebogen schouders, dan ontvingen zij hem,
als had hij hun nooit iets aangedaan, noch met
decimaalteekens, noch met bijbelspreuken, en hij
zelf bedacht in lichte verwarring dat de mensch
toch beter kon nalaten, de eersten en de laatsten
op een of andere trap te plaatsen.
Wel vernamen zij door toespelingen en gesprek

ken van hetgeen zich in het duister voorbereidde,
maar eerst met de nachtelijke zoeklichten,de ontplof
fingen en achter den horizont oplaaiende branden,
waaronder men bij de nabije zeeengte het sc oots
veld vrijmaakte, trad de dreigende ooi log m un
onvoorbereid bewustzijn. (Vervolg op hladz. lo J
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HET KLOOSTER HILLENDAAR OP MONT ATHOS, IN IIET BEGIN DER 13e EEUW' GEBOUW l) DOOR KONING NEMANJA
EN ZIJN ZOON SIFETl SAWE

Kerk en klooster in Servië in het iicht der ge
schiedenis en der kunst

DOOR GReeds m de zesde eeuw na Christus' geboorte
trof men in de Joegoslavische landen enkele
christelijke gemeenten aan, zooals in het tegen
woordige Montenegro en Dalmatië, doch een

algemeene overgang van de Serviërs tot het Christen
dom vond eerst ongeveer 880 n. Chr. plaats. Deze
overgang werd begrijpelijkerwijze onder den invloed
van Byzantium tot stand gebracht. De Serviërs
waren in verschillende rijkjes verdeeld, wier heer-
schers Byzantium verzocht hadden van hun volk
Christenen te maken. Van zelfstandigheid der Ser
vische kerk kon toenmaals nog geen sprake zijn. S!
De voornaamste Servische stammen waren die van
Zeta, in de omgeving van het tegenwoordige Skadar
(aan de Adriatische zee) en van Rasjka, in den omtrek
van Pétsj. Beide stammen werden vereenigd onder
Steven Nemanja en van dien tijd af nam zijn rijk
steeds meer stammen in zich op. §2 De allereerste
christelijke kerken, die er reeds waren toen de Ser
viërs zich op den Balkan vestigden, waren Grieksch
en hadden dus geen waarde voor het Servische volk,
dat deze taal niet verstond. Eerst toen Cyrillus en
Methodius naar de Servische landen kwamen en de
Grieksche kerkboeken in de Slavische taal vertaal
den, waarvoor zij eerst een alphabet moesten schep
pen, kreeg de kerk er heteekenis. Toen was het
Christendom wel is Avaar algemeen in de Servische
landen, maar samenhang tusschen de verschillende
stammen heerschte in kerkelijke zaken toch niet;

Smits

.^iedere stam bezat zijn eigen heiligen. Deze saiiHuihang
;en zelfstandigheid van de Servische orthodoxe kerk
werd eerst tot stand gebracht in 1219 door den
Zoepan Nemanja en diens beroemden zoon Sweti
Sawe. Later heeft keizer Doesjan de Groote deze
zelfetandigheid sterk tot uitdrukking gel.raeht .loot
(TT 1 ut j u"" de Groote Vergadering te Skoulie(Ueskub) de Servisehe .uetropolie lot palriareliaat te
verheffen en ̂ .ch door den palriarel, te lalen kronen
zondei zich daarbij in liel minst om Bvzanüuin te
bekommeren. Sweti Saw^ ,1 . ' i ,

.tT. . de grootje derSeivieis, was ecm man van onvenlaeht nathmaal
karakter, wien het met alleen te doen .
grootte van de orthodoxe kmk <1 . T
nationale Servische kerk \ om 1, . f""
doxe kerk in de Servische la\ .
die wel is waar in enge mP
nische patriarchaat moest stam
Servische landen een onverv-d-et in de
moest hebben. Voor de ort'h / ♦'i ^isch karakter
mogen de apostelen Cvrühi ^T'''
Slavische la'nden ce
voor de Servische landen In t . i ••
Sweti Sawe, die alle andere hcH
stelt. Hij is de incarnatie van ^^'badmv
het Servische volk. die beide ' ' ^ '"'"vische kerk in
zijn vergroeid.Hij stierf on 14, 1^" geheelsyjl) 1235 tcTruGo in LA'"":''*''Konstantinopcl „aar zijn ^adiulL'll s''A'AcAet

gemeen
voor de

eekenis hebben.
is het
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<lat na lu^t st'ltisina oostelijke laiKien Byzaiitiuiii,
<le wesiidijke daarentegen Rome volgden. Ook de
Serviërs in het Westen, in Dalmatië bijvoorbeeld,
volgden Rome en niet Konstantinopel, zooals liim
broeders, die meer oostelijk woonden. Overigens
woonden ook deze oostelijke broeders niet zoo ver
van Rome — grensden daarenboven aan volken, die
Rome volgden — dat de Roomseb Katholieke kerk
niet baar invloed op ben deed gelden. Er is een tijd
geweest, onder de Nemanja's, dat een weifelende
houding, sebomnielend tusscben Rome en Byzan-
tium, zeer goed te onderscheiden was. Men neigde in
<le Oostelijke landen echter tot Rome uit politieke
overwegingen, niet uit innerlijken drang. SI Steven
Nemanja's derde zoon, Rasko (Ratislaw) bezat niet
de minste neiging voor bet wereldlijke leven, en ging
daarom naar Mont-Atbos om er monnik te worden.
Later, na enkele jaren, deed de vader afstand van
zijn beersebappij en voegde zich bij zijn zoon op
Mont-Atbos, waar zij beiden, op eigen kosten, bet
beroemd geworden klooster Hillendaar hebben ge
bouwd, dat een centrum der wetenschap werd.
Steven Nemanja is in Hillendaar gestorven en er
begraven. S2 Steven bad zijn rijk niet aan zijn oud
sten, doch aan zijn tweeden zoon afgestaan. Het
gevolg was een broedertwist, die bet Servische volk
noodlottig bad kunnen worden. Ijlings keerde Sweti
Sawe (Rasko) van Mont-Atbos naar buis terug en bet
gelukte hem den broederstrijd bij te leggen. Maar,
al beerscbte daarna rust onder de Serviërs onder

ling, met de buren, die Rome volgden, was er voort-
<lurend strijd en om daaraan te ontkomen zochten
<le Serviërs hulp bij Rome, die natuurlijk alleen
te bekomen was, zoo zij bet Roomseb Katjfiolicisme
ombelsden. Daartoe was Steven's opvolger bereid,
een bereidwilligheid die geveinsd was en afge
dwongen door de noodzakelijkheid. Het was in den
tijd van den kruistocht onder Hendrik van Salonika,
dat de Servische beerscber den paus verzocht hem
te doen kronen. Wat dan ook geschied is, met of
zonder goedkeuring van Sweti Sawe, daarover zijn

wi

HUT KLOOSTER VAN WISÖKA DÉTSJANI IN DE OMGEVING VAN PÊTSJ {SANDSJAK
NOWI-PAZAR). GEBOUWD 1327—1335

de Servisclu^ gescbiedscbrijvers bet niet eens. De
invloed van den paus was echter niet van langen
duur en maakte na den dood van Hendrik van
Salonika weder plaats voor dien van Byzantium.
Zelfstandig was de Servische kerk niet en juist dit
was bet doel van Sweti Sawe. De orthodoxe kerk
luoest in de Servische landen nationaal worden, de
invloed van Byzantium moest zooveel mogelijk wor
den uitgeschakeld en daaraan gaf Sweti Sawe al
zijn kracht en talent. Hij was een kerkelijk diplo
maat van den eersten rang Het patriarchaat van
Byzantium was in 1204, na den vierden kruistocht,
naar Nicaea in Klein-Azië verplaatst en SAveti Sa^v•e
ging daarheen om er de zelfstandigheid van zijn
kerk te verkrijgen, die toenmaals afhankelijk was van
de metropolie te Orchida (Macedonië). Het gelukte
hem. Hijzelf werd aartsbisschop, vestigde zich als
zoodanig in bet klooster Zjitsja (bij Kraljewo in
Servië) en verdeelde bet Servische land in negen
episcopaten. S] Thans kon Sweti Sawe de kerk tot
een ware nationale zaak maken. Hij deed echter
meer, ̂vant hij was niet alleen een goed organisator,
maar ̂ vist ook de cultuur der Serviërs te verheffen
en was de grondlegger van de S(;rvische literatuur.
Van dien tijd af dagteekent zijn groote invloed op
het Servische volk. SI Geen mensch uit de Servi
sche geschiedenis wordt dan ook zoo vereerd als hij.
Rivieren en gebergten zijn naar hem genoemd en zijn
sterfdag wordt in het geheele Servische land gevierd.
Hij is de patroon van alle Servische scholen geworden
en ook van talrijke cultureele instellingen. SQ Sweti
Sawe stierf, zooals ik reeds zeide, te Trnowo, waar
bij voorloopig begraven werd. Zijn neef, koning
Wadislaw, liet in 1236 zijn lijk naar het klooster
Milesjewo in Herzegowina brengen, dat het Jeru
zalem der Serviërs werd. Maar ook daar zou het niet
blijven rusten. De Turken beschouwden den dooden
prelaat als hun grootsten vijand, wiens nagedachtenis
het Servische volk als één man te zaïnen hield. Sian
pasja liet het lijk daarom in 1594 opgraven en naar
Belgrado brengen, waar het door de Turken openlijk

verbrand werd. SI Volk en

kerk waren dus in de Ser
vische landen reeds vroeg
tijdig saamgegroeid, wat
men vooral in de Servi
sche volksliederen ontdekt,
waarin het geloof en de
heiligen een voorname rol
spelen naast de oude my
thologie. SI De eerste
kloosters werden in de
buurt van Ochrida en het
Prespameer gebouwd, on
geveer 800 jaren n. Chr.
Later in de buurt van de
Lini en Prisren. Nog latei-
in Sirmien. Van deze oude
kloosters ontmoet men

thans nog de meeste in
het gebied van de Wardar
en op Kossowo polje (Am-
selveld). De Nemanja's
hebben er zeer vele ge
bouwd. Koning Miloetin
alleen moet volgens de
kronieken veertig groote
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.••n (13;^6/13TJ). 1)^
kloosters gebouwd hebben, waarvan er heden nog " T" Tirrh- 'Bu^
vele bestaan. En zelfs onder de Turken hebben de co s van als gcvoifi van ƒ ui
Serviërs nog kans gezien kerken te bouwen. SQ De volkomen gaai, ziji Macedonië van
kloosters waren rijk, rijk aan velden, dorpen en gaarsche y^.vaar bcM-badigd- Het
andere goederen. Er waren er, die meer dan dertig Servische kunst hooreii - ^^^^weiilang
dorpen onder hun beheer hadden. Het waren de klooster ligt m een /at ^ p^.isjiiiovvolsj. heelt
heerschers, die den kloosters zulke rijkdommen ver- woeste omgeving. Een nio i,. lieix hep-

r,ran28dfz"r)

Een nionni

schaft hadden en vooral keizer Doesjan heeft zoowel kans gezien deze wildernis in een ^ _
de kloosters als de kerken zeer
rijk bedeeld. In de volksliederen
wordt vooral melding gemaakt
van den rijkdom van het kloos
ter Twrdesj. Het bezat, volgens
het volkslied, meer dan 100 do
meinen, 100 rijpaarden, 200
koeien en 300 ossen, een ontel
baar aantal schapen en geiten,
vele magazijnen met goederen
gevuld, kelders vol wijn en 300
schepen, die de Adriatische zee
bevoeren. Servië nam in de
veertiende eeuw een dominee-
rende plaats op den Balkan in
en de Servische kerk had er voor

de orthodoxie groote autoriteit.
Mont-Athos stond onder de pro
tectie der Servische soevereinen.

De veertiende eeuw was de bloei

tijd der Servische kloosters. Geen

Vi

ym. (Slot in h,t ,11

ransuilen
nooR Eo ZwkiRR^

AN half Mei af. toen de
donsjurigeii uit hel ei
kropen, tot in September
heeft (ie hongerroep der

ransuiltjes door het deiinen-
lioseh geklonken. Zoodra de
avondseheinering tusseheii de
staninn^n aansloop, en de oude
uil geruisehloos, als een ̂ pook-
zwarte schaduw van het nest

begonnen zij nn-t hun
Eerst klonk het

gleed
gepiep

RANSUIL

jxiet alleen veergj^

den

lag.

Servischheerscher of hij bouwde kloost^^_' -jji familie ouden i ^ \
als zoenoffer, maar ook o.n voor zicb f°'Komv van roep z.j evonal

,  ̂ Vrvrvv het hl tot boom. loen weerklonkeen mausoleum op te richten, Vooi r i '-t -
deze kloosters en kerken en voor

hversiering spaarden zij moeite noch
kosten en daarom zijn deze ware
museums geworden van oud-
kerkelijke Servische kunst.
De Servische kloosters en

kerken hebben daarom niet

alleen een waardevolle ge-
sehiedkundige beteekenis,
ook in het lieht der kunst

zijn zij van groote waar
de, zij het dan ook van
vroegere eeuwen, vóór de
overheersching der Tur
ken, die aan alle beeldende
kunst een einde hebben ge
maakt. En het is geen loeale
Byzantijnsche kunst, die wij
hier te zien krijgen, maar Servi
sche, ofschoon in haar algenieene
trekken daarin Byzantijnsche kunst
duidelijk te herkennen is. Daarnaast

slechts op ('i'ii plek. In
ouden den. waar het nest

Maar later, toen de jongen hun
olleii h

Is de

XXI LUL JJXJXJIII. JL XM ll WCCI KIOIIK hun

J^eheele boseh. Het W(>rd Septem
et boseh verschenenI  de khmrige

^ddenstoelen. De bladeren der lioo-
men w erden geel. rood. goud. Tot

dat een storniw ind in een nacht
al dat schoons rooide en de
boomen kaal achterlEt.
Slechts de dennen behiel
den hun groene pakjes.
\an lijd tot tijd rolde in
een rijpe dennenaiipel met
veel geraas uit h.
veilde kruinen,
de Vog(>

un wui-

Over

I
vreemde

oP vaK'een
ook de Italiaansche kunst te herkenii^V PeiIs

[et belangrijkste monument van o
Servische kunst is Gratsjanitsa, in

Het belangrijkste monument van p" eH
d

®

U

vwam een
uiirust. De. pi< t uwen trokken in klei-

n< t.oepjesron,!, -^ Avonds
zw ermden Ze b.xx i i •
zwurt n- , en het duin,

Imhton avun,ll„.,n,.l sT den

De kie

e buurt van Pristina; het heeft vijf ,
absiden en is met talrijke fresco's vad_^. pa

IhO'i"'''"waarde beschilderd. Daarna kan men rsiiwd

 kraaien. Weldrj
E th ; hj E

een
E Eers

aiii

aanwijzen. Het is in de jaren 1327/35 ppazai')^ de
nabijheid van Pétsj (Sandsjak van l^'^^patriai'elne.
toenmalige residentie van cïe Servisch^ gerviërs;
Détsjani is het meest geliefde klooster d® ^
het staat daarin op een lijn met Hill*^^^ ̂
was, tot voor een zestigtal jaren, een pelF^^^^'
SQ Zuidelijk van Skoplje ligt het Marko-klooi^tei, ge-

mere y"""! Es -
z  1 M^jjh.suilen werd dih, ken de drie i.i
een der '^'ebi »
Maar

paar dagen la

nde

een

de eerste

uit Rusland Tld'''" 'A"'"'''
1  ' ohm en Oost-

nreiioen.

ohm
^yvanien dooidi

G k do Vluchten naar het , '-danse
.  r>:E- October 'fAu:";'""-,,""

ter <r

n ̂  staken ze het Km».,..!

e onrust w akker."Öp
iigen naar het w ar-

^evolgd dt)or de

hef "ilen
Aanlicht

het bos(>h (Mm paai
en bn dansten vroo-en hoefden „ie, .„eer hals
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zaten in den grooten,
de grootste

voor de altijd hongerige
jongen, dat we het hun
niet kAvalijk kunnen ne
men, dat ze zoo nn en
dan eens zoo'n doniinen

vink meepakken.

u

7

over kop het hol in te duiken, als de zwarte seha- dan zien we dat ze meest muizensehedeltjes he-
duw over hen streek. Zij werden onbezorgd. 03 Het vatten en maar zelden een vogelkopje. We kunnen
hoseh schonk een overvloed van geurige, rijpe ons nu een vrij duidelijk beeld vormen van het
vruehten. Lekkere bazel- en beukenoten, eikels en menu van de ransuil. ^ üan zien we, misschien
kastanjes, kortom alles, wat het herfstboseh voor tot onze verwondering, dat de uilen, die we toch
muizen tot een Luilekkerland maakt. Ze werden steeds als schadelijke roofvogels leerden besehou-
dik en zorgeloos. De uilen waren er niet meer, het wen, heel nuttige dieren zijn, die zich voornamelijk
voeilsel lag voor het grijpen en het leven scheen te met schadelijke muizen voeden. Vergrijpen ze zich
l>estaan uit louter pret maken en eten. ÖQ Maar op al eens aan een vogeltje — wat door de braakballen
een avond gleed plotseling de zwarte dood weer weer nauwkeurig wordt geregistreerd, — dan is dat
door het boseh. Angstig klonk het gepiep van de in negen van de tien gevallen nog een musch. §3
doodelijk verschrikte muizen, die door de groote Alleen in den broedtijd vergrijpen ze zich nog wel
vogels gevangen en met huid en haar verslonden eens aan een zangvogeltje. Maar dan hebben ze
werden. SI Toen 's ochtends de bleekgele najaars- het ook zoo druk met het aandragen van voedsel
zon haar schuine stra

len door het bosch strooi-

dt

ouden den

en oudste van alle boo-

men in het bosch, vijf
tien uilen, die met hun
ronde oranje oogen
kwaadaardig tegen het
«laglieht knipperden. S3
Ze zaten er al een paar
maanden, vóór wij hen
ontdekten, want hun le
ventje gaat stil en onop
gemerkt voorbij. Tegen
den avond zaten ze rus

tig te dommelen, zoodat
onze voetstappen op den
met dennennaalden be

strooiden bodem hen niet

wekten. Door den kijker
waren ze prachtig te be
spieden. Vijftien fraaie,
"eelbrnine vogels in den
ouden den. S3 Muisstil

zaten wij te kijken. Lang
zaam daalde de scheme

ring over het duin. Don
ker teekenden de silhou

etten der vogels zich af
tegen den met sterren
doorsprenkelden avond
hemel. Een van hen be

woog zich. Hij verschik
te zich wat op zijn tak en begon den kop op een
eigenaardige manier op en neer te bewegen. Het
was net, alsof hij kokhalsde. Daarna sperde hij den
snavel wijd open, alsof hij het erg benauwd had.
Misschien was dat wel zoo, want even later braakte
hij een groote grijze viltprop uit, die met een plof
op den grond viel. SI Er lagen er meer aan den voet
van den stam. Alle grijs en viltig. Hier en daar
stak er een wit beentje, een gebleekt muizen- of
vogelschedeltje uit. S} Het waren haarviltballen.
De uilen hebben de gewoonte, om hun prooi in
den meest letterlijken zin des woords ,,niet huid en
haar" naar binnen te werken. In de maag wordt zij
aangetast door een sterk maagzuur, dat alle
vleeschdeeltjes en sommige teere beentjes ver
teert. Maar de schedeltjes en ook de haren en veer
tjes worden niet aangetast. Zij worden tot een bal
samengeperst, welke de uil dan later weer uit
braakt. S3 Onderzoeken we die viltproppen

Foin ('. J. SU'cnbergh

NAEGELIA ORANGE KING

Twee mooie

Gesneriaceae
DOOK L. Spruit

'ELFS een vluch

tige beschouwing
jvan de foto's bij
dit artikel leert ons

al, dat we hier met twee
familieleden te doen heb

ben. Bloem- en bladvorm

en, wat méér zegt, habi
tus van de planten wij
zen dat duidelijk uit.
Naegelia en Gesnera be-
hooren met nog eenige
anderen (waaronder
Gloxinia, Columnea,
Achimenes) tot de Ge
sneriaceae, die in ons
land altijd in de gema
tigde tot warme kas ver
blijf houden. De Gloxi
nia leent zich het best

tot kamei-cultuur, de
anderen hooren echter

stellig in de kas thuis. 83 Wanneer in het voor
jaar de knollen van Naegelia (ook wel genoemd
Gesnera robusta perfecta) teekenen van leven
gaan geven, worden ze opgepot in kleine potjes
met oude bladaarde, scherp zand en oude ge
zeefde koemest, en ingegraven op bodemwarmte,
dus op een tablet waar de verwarmingsbuizen on
derdoor loopen. Ze worden dan langzamerhand in
grootere potten gezet, maar nog steeds op zachte
bodemwarmte gehouden. Door het grondmengsel
wordt turfmolm gedaan en het geheel zeer weinig
aangedrukt, zoodat het los en poreus blijft en er
toch nooit veel water gegeven behoeft te worden.
Wanneer de planten al aardig ontwikkeld zijn en
het zomer geworden is, dan worden ze pas naai
de gematigde of desnoods koude kas overgebiaeht.
In October begint de rusttijd; de planten gaan
afsterven en de knollen worden met pot en al
droog en vrij warm (60" Eahrenheit) weggezet. In
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Foto f^an Tubt'/'gcjt

GESj^fj^
Macronata (CARDinalis) vormt een be

llet voorjaar wordt nia, en wordt evenals IN
gelia vormt ondera^j^ 'Opnieuw opgepot. S2 Nae- handeld. Een kamerplant is het dus
telgestel begint, tegej^ i stengel, waar het wor- moet vochtig-warm zijn en wel licht, niaar
tot vingerachtige, najaar verdikkingen die zonnig. Ook later, als de Gesnera s naar ,
welke ten deele boy^^^'^de knollen uitgroeien, kas verhuizen, moeten ze tegen felle zon bcM i< ini^
iedere schub kan degj^^^ pot uitkomen. Uit worden en bij lang aanhoudend regenweer oo -
opgekw^eekt, al zal "Vveer een plant worden tegen koude: dan moet de verwarming maai
l~)p! l^lnAi\A7ii'7A iran -r. ̂  /i:+ niot lir^til- rlnpn £» an crf>m a a tt ■jArnrrlf^n Rpide ulantCn hehoOlCn tOt t

welke ten deele boy ^^t>ue knollen uitgroeien, kas verhuizen, moeten ze tegen it iie z-oxj
iedere schub kan deg^^ d^n pot uitkomen. Uit worden en bij lang aanhoudend regc
opgekw^eekt, al zal eej^^'^ds \veer een plant worden tegen koude: dan moet de verwarming
De bloeiwijze van ji^^^ateur dit niet licht doen

iweer ook
g maar weer

y. yyooren tot de

14 Maart 1936

l»Ii»eincn

hangende, créinevariëereninrüse,oia J ^ ^ j .^orige
en wit. Orange King, op
hladz. ' -4 aen zouter; er
De bloeitijd valt i.,at-hloeien-
zijn vaak heel lang- De-
de Naegelia's, zoodatcemher j,^,telijk ge^i^'^t
ervan ^ zien. jia-zaailin^ï^n,
is zoon gioepiN g , . hleu-
die vaak in de ongedac ht, te
ren variëeren. Sü Gesn ..odetha of cardinalis hoeft d"" ''g jjetfluweeiigbehaarde W""
blad is evenals van Na. f-'-ha
behaard en kan geen drupite
verdragen; het is llu«eehg
groen van kleur. De buisvo
bloemen contrasteeren "J""'
het blad en op .h- hno '"-■'"■'V
zijn de lichtgele stampers en ttie _draden duidelijk te zien. Gesnera
vormt een vasten knoh al.s

. aangemaakt worden. Beide planten hebt
door de vele zijste,>g^f«gdia is pyramidevormig mooiste subtropische gewassen die in t
brons en oud-goud ruige blad is bruin, zien zijn en ze bloeien bovendien nog

^  y-A * 1 ^ y-A ■■ -«..fa -w 3.-, 3 y—* "W^ 1 n ̂ 7 Ti Ü

tu

in d
en oud-goud ' ruige blad is bruin, zien zijn en ze bloeien novenaien nog

S^tnarmerd

e kassen te
in een tijd,

zijn.
in

. De even neer- dat er weinig bloemen in onze kassen

Kasteel van medemblikONS land is ari>v , door Jan Kesler
gangbaar spra i kasteelen. Wel beeft het dediging gebaat is bij een zoo gering mogelijk oppor-
met den buitenplaatsen vlak, grachten, wallen en blinde muren, vraagt bet
zelden is die b k®®teel gesierd, maar slechts woonhuis om ruimte, licht en luebt. Wanneer nu deze

kunsti te r t ^niaming historisch en bouw- gebouwen bun krijgskundige beteekenis meer en meer
•  u ^?,^i^den. Hetromemsche „castellijjj^,, •

was naar zijn aard opv. y. •
1  1 j i- ■ voort- / -Nbrengsel der militaire arcbitec- '' ' ' ^ '
.  l i *-A4. ^./XXA ly V>\./tuur, en de gebouwen j.
thans „kasteden" m ."f
noemen, hebben ^
kundige afkomst — z,
althans op kunnen
in menige verbouwino.
verloochend. Hetgee?
verwondert! Het vroe
eeuwscbe kasteel imnif>>,^-^ ^
oiiy..vvA j j* E ^^tsismetalleen verdedigbare .stei-E^p pv,
dus tevens arsenaal '
raadscbuur om een
kunnen doorstaan, maa44^ ^is het een woonhui^ '
adellijk geslacht. Enw
dubbele functie is bei
van een kasteel een ^ °,T"
tonische puzzle, waa^^^n d^ê
oplossing de veeleiseligj^^^ „g.
bruikers nimmer duui^. ^
vredigen kan. Terwijl

§

l

ver- HET KASTEEL VAN M EÜEMRLI K
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V ei liezen, neem t een jonge generatie, die belioelte heeft
aan meer eoinfort dan liet staniliui.s vermag te bieden,
bet initiatief tot ingrijpende wijzigingen, en zoo ont
wikkelen deze gebouw en zieli in den loop der eeuw en
geleidelijk in de richting van het landhuis. Wallen,
grachten, torens moeten plaats maken voor tuinen
en [larken, aangelegd naar de mode des tijds, en het
burehtkarakter verdwijnt geheel en al. SQ Enkele
zuivere verdetligingsburchten, wier bouw of' ligging
niet gesehikt was om genoemd proces door te maken,
geraakten in verval en van de meeste bezitten wij
naast den soms nog in buurtsehap, bm-renhoeve of'
stadsplein voortlevenden naam, niet meer dan af
beeldingen en beschrijvingen. Terecht heeft Busken
Huet dan ook aan A an Lennep en Hofdijk verweten,
«lat de door hen besehreven „Merkwaardige kastee-
hm in Nederland" sleehts bestaan dank zij de dich
tende verbeelding der romantiek. S] Een van de zeer
zeldzame overblijfselen van militaire bouwkunst
in ons land is het kasteel te Medemblik. Wat van

deze sterkte bewaard gebleven is, werd lange jaren
(h)or een complex van leelijke fabrieksgebouwen aan
het oog onttrokken, maar nu deze verdwenen zijn,
ligt het kasteel weer als een wachter bij de stad.
Weliswaar is het ontdaan van wallen en torens, en
zijn de grachten gedempt, maar het resteerende
hoofdgebouw is nog gaaf', dank zij solide bouw en
zorgzame restauratie. De geschiedenis en de over
levering betwisten elkander het recht om den oor
sprong van dezen burcht te openbaren. Zijn naam
dankt hij — terecht of' ten onrechte — aan koning
Radboud, ,,Goets viant'", die de prediking van het
Ehristendom in zijn landen niet wilde toelaten. En
slechts met de wapenen wist Karei Martel hem tot
andere gedachten te brengen. De uitwerking van
deze overtuigende middelen kent men uit de sage
van Radboud en den frankischen prediker Wulfran:
reeds had de friesche vorst één voet in het doopvont
geplaatst, dat hem de eeuwigheid in henielsche ge
westen zou verzekeren, toen hij nog opheldering
vroeg over de verblijfplaats van zijn gesneuvelde
voorvaderen, wier gezelschap hij in het hiernamaals
verkoos boven dat der aanhangers van de nieuwe
leer. SI Mag men de overlevering gelooven, welke

Illl Q

Jfct KaSTJEEZ, yart-M^lXENJlLIK tS40.

sicenln'r'^h

DE RIDDERZAAL IN HET KASTEEL VAN MEDEMRLJK

HET KASTEEL VAN MEDEMBLIK IN 1640
.\<uir i'fii ri' IVO! .1. Kiltit'ina ki'r

spreekt van vloten en legers, die door Radboud
van dit kasteel uit werden bevolen ten tijde dat
Hoorn en Enkhuizen nog moesten ontstaan? Die
voorts verhaalt van een grooten brand, door blik
semslag veroorzaakt, waardoor in 807 wel veertig
huizen in de asch gelegd werden? Men moet waarlijk
de meedoogenloosheid van den geschiedschrijver be
zitten om verhalen, die met zulk een nauwkeurigheid
spreken van jaar, aantal en oorzaak, naar het rijk
der verdichting terug te wdjzen! S! Wat de historie
dan w el meedeelt over den oorsprong van het kasteel
van Medemblik? Zij wenscht niet verder terug te
gaan dan de 13e eeuw, toen de Hollandsche graven
een hardnekkigen strijd voerden tegen de West-
friezen. De ongelukkige Willem II liet zijn leven in
een van de vele mislukte expedities. Zijn zoon
Floris Y zette den strijd voort, en eerst in den winter
van 1288 of' 1289, als een overstrooming den Friezen
belet zich te vereenigen, weet hij een beslissende over
winning te behalen. Om zijn heerschappij te besten
digen laat hij dan een vijftal kasteden bouwen, ware
verdedigingsburchten, van waaruit de bezetting in
de toekomst een opstand van de onderworpen be
volking kan onderdrukken. Yan deze vijf kasteden
zijn er twee, zij het niet in den oorspronkelijken staat,
bewaard gebleven: het Muiderslot en het kasteel

van Medemblik. In de ko-

rmencle eeuwen bewijst de sterk
te ineniginaal haar doelmatig
heid. Aanvallen van opstandige
Westfriezen en Kennemers en
van overgestoken rooflustige
Geiderschen worden steeds af

geslagen. In 1572 wordt de cita
del voor het eerst tot overgave
gedwongen, wanneer de Staat
solie troepen de bezetting van
Spaanschgezinde ingezetenen
van Medemblik weerhoudt te
schieten door het kasteel te na
deren, verscholen achter de rok
ken van de vrouwen uit de
stad. Na deze verovering neemt
Dirk van Sonoy er zijn intrek.
Voor zoo'n onverschrokken
Geuzenadmiraal vormt liet

weinig comfortabele, maar door
zijn geducht uiterlijk imponee-
rende kasteel een ideaal hoofd-

SchtiahrliL
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kwartier. Ook vorrnde het voor een vlootvoogd een
strategisch goed punt aan den ingang van de Zui
derzee. Nu beleeft de kloeke ridderzaal weer glorie
rijke dagen. De staatsie viert hoogtij bij de glorieuze
ontvangst van den Engelschen landvoogd Leicester,
maar deze politieke vergissing kost Sonoy de sym
pathie van Maurits en beteekent dan tegelijk voor
het kasteel het eind van roem en vertoon. De stad
Medemblik neemt het ais Schuttersdoelen in gebruik,
daarna als kerk. Nog later wordt het een stamlokaal
voor de schutterij en honderd jaar geleden luisterde
de burgergemeente er naar
muziekuitvoeringen en
Nutslezingen. En hoe-
velen van de tegenwoor
dige stedelingen zullen
het eerbiedwaardig ge
bouw slechts betreden

hebben om voor een even

eerbiedwaardig kanton
rechter verantwoording
af te leggen voor min of
meer bedenkelijke wets
overtredingen? Sic tran
sit mundi gloria .... SQ-
Zoo heeft de historie
schrijver het kasteel Rad
boud beroofd van zijn
gloi'ie en van den luister
der overleveringen van
vijf lange eeuwen. De
sloopers van de 19e eeuw
hebben het ontmanteld;
de torens zijn afgebroken,
de grachten gedempt.
Slechts het hoofdgebouw
staat nog ongeschonden
en maakt, nadat de fa
brieksgebouwen afbrand
den, weer deel uit van
het silhouet der stad. De

oude handvormsteen is

van een bijzonder warme
kleur en geeft het geheel
iets ongemeen levendigs.
Ongastvrij, ja dreigend
rijzen de muren zonder
vensters uit het vlakke

land op. Zoo uit deze stee-
nen de historie moet spre
ken, dan zullen ze toch
zeker ook het woord ,,re
naissance fluisteren, al herinnert het gebouw tevens
wel aan het Muiderslot en daarmee aan den vijfden
Floris. Ook hier is natuurlijk verbouwd en herbouwd,
maar niet als elders met een beoogde wijziging van
opzet en functie. Zoo bleef in het kasteel van
Medemblik behouden een fragment van een zuiver
kasteel; zeldzaam staal van militaire bouwkunst,
belangrijk monument van feodale cultuur.

Fo/o H. FiscJier

HET HERMELIJN

HET HERMELI/NT/E
ider de hout-

 IN ZOMERKLEED

LODEWIJK XIII, geprikkeld dat op een bal aan
Richelieu bijna meer opmerkzaamheid bewezen
was dan hemzelf, wilde bij het vertrek den kardi
naal den voorrang laten. Deze greepjsnel een
toorts en zei gevat: ,,Slechts op deze wijze is het
mij geoorloofd. Uwe Majesteit voor te gaan!"

DOOR H. i' -IN de kom aan het eind van de ^
mijt gegraven pijp lag het . SI
lichte sluimering te wachten oj) .reiir
Na een dag vol lentevreugde, een < ag

en zang en insectengezoein wierp do zon. a ^
het gloeiend gelaat af te koelen in n« n g
spiegel van het IJsseiineer. haar laatst»* j a en
door den breeden karreweg en tooverde In^ it en

schaduwplekken op de
stainnien der hoornen,
op het groene in os en op
het jonge groen der beu
ken en eiken. L'it het
dichte ki-eup<'lhout sloop
op onhoorbare voeten de
nacht te voorschijn, ver
vaagde de vormen van
boom en struik en joeg
de laatst»* zang»*rs als lijs
ter. merel en r»>»Klb»>rstje
naar hun slaaj>plaatsen.
Dan klinkt van tie hei»le,
w aar de w 11»!»* »>j>slag van
berk en d«*n »h' »*»*nt»)nig-
heid verbr»*k»*n. de r»jep
van den geitenmelker,
die niet snorren»len bas
toon of h»)»)ggestemd
,.bieet, hi»*»*t" zijn vrouw
tje bet hof maakt en
daarop heeft h»*t herme-
lijntje g»*wa»ht: nu is N
zijn tij»l »»ni h»*t h»>l te
verlaten. De st»>inpe
oortjes seheljien zich
naar ail»* kant»*n oin het

minste gerucht op te
vangen. »le neusvleugels
trill en om elk zuchtje te
proeven en »lan plotse
ling glinst»*ren »le oogjes,
want zijn zintuigen heb
ben hem d»^ tegenwoor
digheid viiii buit vi'rra-
d»*n. D»* »iu»ie b»)sebiiiuis,
die i^venals baar vijand
gewacht heeft op»Ie»luis-
ternis, heeft het holletje
in het mos verlaten om

voor haar jongen voedsel te zoeken. Met koddige
sprongetjes gaat zij over het bosehpaa»lje v»S-
dwijnt nu eens onder den diep overhangenden
kant, komt weer te voorschijn waar dicht»^ scha
duwen haar doen en laten verbergen en dan , ch"
zij over het paadje het bosch in naar de b(4ken

zich ook voortbeweeg., be. TenoHii
haar komst bemerkt en voor bf^i , nceit
heeft om het veilige holletje te be^-^'^^t
de dood haar reeds achterhaald
en 't IS gedaan. Tevergeefs wachten de L *
op moeder, die nimmer zal tf^.-,, i l^inderen

■  iciugkem-en. Op demuis volgt een jong, onervar»m
''ild konijntje, dat
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aan den rand van het bosch van de jonge gras-
s[)rietjes zat te genieten en te laat den waar-
stdiuwenden klap hoorde, die het oude konijn met
de achterpooten op den grond gaf. Ook een
merel, die in het klimop van den slootwal 4 eieren
bebroedde, moet haar onvoorzichtigheid om zoo
iaag het nest te bouwen, met den dood bekoopen,
terwijl de bruine rat, die haar nest onder de oude
brug heeft, door een zijsprong ternauwernood aan
den doodelijken greep van de scherpe tandjes ont
komt. Als de dag aanbreekt en het vogelenkoor
met kelen vol zang de zon begroet, ligt het her-
melijntje weer in het holletje onder de houtmijt
«m rust uit van de nachtelijke jacht. De lente
had bij alle boschbewoners de liefde gebracht. Zij,
die nog geen nest gebouwd hadden, maakten het
wijfje het hof, leverden gevechten met mede
dingers en zongen of pronkten op hun mooist om
liet gaaike te bekoren. Zelfs de visschen in de
boschbeek deden mede aan het lentefeest en vooral

het stekelbaarsje had zijn mooiste pakje aange
trokken en pronkte met zijn blauw-grijzen rug en
rooden buik voor het vrouwtje, waarvoor hij zelf
een kunstig nestje gebouwd had. Ook bij het
hermelijntje groeide het lentegevoel dagelijks ster
ker en sterker, totdat hij zijn lust om een vrouwtje
te zoeken niet meer kon bedwingen en de grenzen
van zijn jachtterrein overschreed. Als de scha
duwen zich lengen en de scheidende zon haar
-tralen diep in het kreupi'lhout werpt, bevindt
het hermelijntje zich in een gebied, waar breede
-ingels en begroeide slootwallen afwisselen met

sappige weiden. V oedsel is er in overvloed, van
alle zijden hoort het 't geritsel van vluchtende
voetjes: konijnen, die zijn nabijheid reeds van
verre geroken hebben, weg sluipende fazanten, die
naar hun slaapplaatsen gaan, wegschietende mui
zen, een in de begroeiing van den slootoever ver
dwijnende slang. Maar hoe fel in 't jagen, hoe
verlangend vaak naar het warme bloed, nu gaat
zijn lust uit naar iets anders en als de trillende
neusvleugels de lucht opvangen van een soort
genoot, dan schiet het hermelijntje vooruit, slin
gert het lenige lijf door de ranken van dreigende
loraamstruiken en staat dan plotseling voor het
holletje, waar de hem bekende lucht zwaar hangt.
SI Zijn komst is echter reeds opgemerkt en als
een bliksemschicht flitst een bruin-glanzende her
melijn uit het hol en valt met doordringend ge-
krijsch den indringer aan. Zij rollen over elkaar,
bijten zich vast in elkanders vel, krabben met de
scherpe nagels, grijpen elkander al krij schend
en piepend opnieuw aan en verwonden elkaar tot
bloedens toe. Zoo wordt er tusschen de mannetjes
gestreden om het vrouwtje en zelfs tusschen man
en vrouw hebben woeste gevechten plaats, voor
dat laatstgenoemde de heerschappij van haar
echtgenoot erkent. S3 Zoo verovert ook ons her
melijntje het door hem begeerde wijl je en als na
eenigen tijd een vijftal jongen geboren worden,
laat hij zijn vrouw voor de kinderen zoigen en
trekt zich van het huisgezin niets meer aan.
Mocht hij later een zijner kinderen tegenkonnm,
dan staat hij er dadelijk vijandig tegenover ein
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buiten

slechts een snelle vlucht kan 't van den dood
redden. Als de zomer zijn plaats aan den herfst
moet afstaan en deze de kruinen der eiken en
beuken met goud en bruin overdekt, als de sloot
wallen den kleurigen herfstmantel omwerpen en
de heide zich hult in het golvende lila kleed, dan
komt er ook een verandering in de kleur van het
hermelijntje. Langzamerhand veranderen de bruine
haren. Zij worden wit en wanneer de wilde ganzen
en de kramsvogels met snaterend gerucht den
winter inluiden, heeft het hermelijntje alleen zijn
vorm behouden, doch is geheel van kleeding ver
wisseld. De pels is nu glanzend wit, slechts de
punt van het staartje is zwart-bruin. SI Nu wordt
het leven zwaar en zorg
vol voor dezen kleinen

roover. De mensch jaagt
feller dan ooit achter hem,
want zijn pels is kost
baar. Het voedsel wordt

schaars en roekeloozer en

brutaler dan ooit is nu

het hermelijntje en ont
ziet zich niet de konij
nen- en kippenhokken
binnen te dringen om een
prooi te bemachtigen.
Daar waehten hem vaak

vallen en klemmen en

heel dikwijls moet hij zijn
strooptochten met den
dood bekoopen. SI Moe
der Natuur kent de ge
varen, waaraan haar kind
is blootgesteld en blijk
baar geef ze hem in Win
tertijd dit blanke kleed,
waarmede het zich op de
sneeuwvlakte onzicht

baar kan maken voor

haar vijanden en waar
door het zijn prooi ge
makkelijker kan benade
ren.

Hel grasveld is bont ge-
hun bruidegom die piotselmg uit
spikkeld van al <lio oranje en
den grond zijn ojige oim • lapijl geworden.paars van de croeusjes. H< I ' • ^aars van de verdrooml (en ik durf
3 En wie zich m dil lai)i|ï ïnen^geen

1 ^r.i verwedden. <iai m* n . geenhoofder 1111)11 yrjen. zonder dat men
minuut naar iet tapijt ver
erdoor gepakt ) j .verkelijkheid en hij
droomt, verlaat deze liaMH » i vfA^
dwaalt eenig<> niomenlen in een land van liefde en
verliefdheid, van sprookjes en van lente. En als hij
daaruit terugkeert, is zijn hart zacht en niild gewor
den, en hij smoort een ])ijp- ovei peinst, dat de
wereld tóch zoo slecht nog niet is, zoolang de eiocusjes

Crocusjes

lil het
Jiloeien.

voorjaar willen
Ws.

t:

CROCUSJESVERLEDEN jaar heb ik de kleine bolletjes in
den grond gezet, en nu hebben de crocusjes
„het" gedaan. Blaadjes hebben zij bijna niet,
slechts kleine, smalle, dikke sprieten, die

in een kransje uiteenstaan, en alleenlijk schijnen te
dienen als accent, als geestige entourage van de
knopjes, die er uit opschieten. §3 O, die crocus-
knopjes! SI Ze zijn wit als de hand van een vrouw,
of als een lentewolk, of als room; ze zijn oranje als
de schil van een sinaasappel of als marmelade; ze
zijn lichtpaars als de hemel op een voorjaarsavond,
of als het oog van een kind, dat over den weg ziet.
SI Die crocusknopjes! SI Het zijn kleine bekertjes,
waaruit de fantasie de elfen laat drinken, of die de
kaboutertjes opheffen in een lentenacht, wanneer
zij hun eersten dronk op de lente uitbrengen. SI Die
crocusjes! S! In kleine groepjes staan ze bij elkander.
In kransjes en in kleurige bouquetten, soms getweeën,
schuin tegen elkander aangebogen als verliefde
paartjes. Anderen staan alléén, als bruidjes, die op

De jonge herder
(Vervolg van blz. 123)

OEN echter veran

derde hij niet on-
begrijjielijke snel
heid hun wereld,

het dorp, bet landschap,
hun doen en laten, hun

jongensachtige plannen.
En terwijl de makkers
reeds hun toebereidselen
troffen oni in hel naast-
bijzijnde garnizoen zich
ais beseherniing tegen den
vijand op te stellen, Chris-
topb met dreigende be
woordingen. als droeg hij
reeds d(>n vadi
gouden tand
naam in den mond, Adam
met stille en eenigszins
zorgelijke kalmte, viel de
vei ant w oording voor zijn
ambt wel zwijgend, maar
des te ernstiger op Micha-
c , die niet het oog op elke
oorlogsomstandigheid inde eerste plaats voor zijn
kudde te zorgen had, en

ern-^t' ^ '^^^^t^Engen gewaar-1  igen bhk door de bosschen
onderzoekend beschoi!v hoeken
water hadden en ook 7^^^' ^ ^^oidegrond enen^ook zoo onopvallend waren, dat
In

Ier

ais erfge-

die, door berichten
schuwd, met
dwaalde, waar hii

ZIJ veilig zouden zijn voor i
~  die snelle opeeZ ju ^ kozakken.

dagen der "ee'r"t7 h" r
■te tieslissmgen, waarin de

[e oorlog reedsen onwillig, maar'^n^"" 'iet ware nog
nachten, een vuursignaal ^ in zwoele
angstige horizonten, "P^endend boven de
dwaasheid, angst en t i' ^ ontsteltenis,het kalmste gezicht van Michael
zwijgzaam veldheer haó t ' \"^^ tiners. Als eendoen viel, het toevluchtso- ^^at hem te

lange
opeendrijvende onwnde'rs
rondom begonnen ti
traag

gezocht )ord Van zijen in'  ̂
n kudde uit-

"en rieten L- + i •• jvuime uit"geen voor een verborgen ^''J^'^ngebracht, het-
noodig zou zijn. ^ hem en anderen

é Slot volgt)


