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(2) II.Achter V hon-etje zat Ant bij de koffie. Ze wachtte op
Rosebrand, als eiken dag. Maar straks kwamen ook
nog de Amsterdammers. En dat agiteerde 'r bijzonder.
Ze kon haast niet blijven zitten. Ze was toch al zoo'n
zenuwachtig dribbel-wijfje, dat om 'n niets uit'r doen

raakte. ,,Me kleine meid" noemde 'r Kees 'r dan ook dikwijls
met streelende plaging. En ook dochter Nelia, de kalme, onver
stoorbare, die bergen werk verzette zonder 'n zucht, ging met 'n
zekere moederlijkheid over d'r. Ze was 't verwende ding in huis,
dat allerlei zorgjes vroeg en op wie voortdurend werd gelet. Met
'r grappig propjes-figuur was ze 't troetel-kind uit 't veilige nestje,
dat daar zoo lief verscholen aan de stoomtram-lijn lag.
Ant was er zich van bewust, dat ze 'r heele huwelijk van lievig-

heidjes omringd was. En, schoon 't 'r gelukkig maakte, knikte ze
zichzelve toe, dat ze daar feitelijk ook recht op had.

Zij, Ant Bremer, was 'n streepje beneden 'r stand getrouwd.
Kees was maar 'n eenvoudig vrachtrijder zonder 'n cent van
zichzelven. Toch had ze 'm genomen. Ze bedankte er voor, om,
als zoovele boerendochters die 'n kleinigheid meebrachten, tot
in den treure uit te zien naar 'n man, die misschien toch niet
kwam opdagen, omdat-ie 'n rijker partij zocht. Nee, dat was niets
voor haar. Ze was jong en wou 'n vent. Je jeugd leefde je maar
eens. En toen 'r oog dan viel op Rosebrand en ze zag, hoe ze
maar één vinger behoefde uit te steken, om 'm te hebben, had ze
toegehapt zonder zich lang te bedenken. En dat had 'r nooit
berouwd. Want Kees bleek 'n beste kerel, die 't o]) prijs stelde,
dat-ie zoo geboft had. Dat vergoedde ook alle narigheid, die ze
in 't eerst van 'r familie ondervond. Maar 't leek tevens wel, of
ze met die ééne flinke daad al 'r energie had uitgeput. Van stonde
af werd ze 'n wel goedhartig, maar veel-eischend wijfje, dat toch
weer niet zelfstandig genoeg was om 'r wenschjes door te zetten.
Ze raakte lijdend aan allerlei kwaaltjes, die slechts in 'r verbeel
ding bestonden, werd moe om niets, sliep niet om 'n klissebis,
moest eitjes eten ter versterking en was voortdurend met poeiers
van den dokter in de weer. Dat alles verdroegen Kees en Nelia
met zacht geduld, in stilte lachend, omdat Ant eiglijk toch zoo'n
ojiperbeste was en ze samen zoo gelukkig leefden. Zoo werd vrouw
Rosebrand in eigen huis nog steeds als 'n Bremer geëerd.
Weer keek ze door 't horretje. Daar stond Velder, voor z'n

,,hotel". Wat zou die straks staan te kijken, als-ie de Amster-

binnengaan! Hij had nog geen loge s
LS de eerste! k^vim die tram dan nooit?
Ze kon 't niet .(...„„„ehle 't kleine, vierkante
lastig schoof ze van r stoel, sc lel-l-er' Wacht, ze moest
.-...„L ,1,.,,. _ u-nt nmttelde de koffie lekkci. a

dammers bij haar zag
was

Ze

Haastig -
\"ertrek door — wat jiruttelde
nog bijschenken! — en, door
tredend, klajite ze aan (Ie at

t benauwde gangetje naar 1 uten
hterdeur in 'r handen om .\el a.

tredeiK.!, kiajite ze
„Koffie!" riej) ze met r hoog Xelia moest nog::j„s, kio„k 'Y'' vcikéi dSJ v..n«c-n 4

'n i^aar stuk \'an de wa^th nj)lianï-,c ,
gedaan had. 't Werk ging n-nr binnen Wat er
Hoofdschuddend Pclite Rosebrand! -Maar,

toch 'n plichtsgmvoei m dat kind zat! n i-t mt

" lid, moS'iJkwe„,te,„li,. l bekr„n,l,en keute^
hoogeii ilremi^b v.«ir haar altijb n r;, ,„ee leruR naar

't komfoor stond.haalde ze 't heete water van , . ^
't één-raamsche vertrek, waar de k() e j ^ , slièn ze er
Hier moesten ze nu den heelen zcimer luiz . ^-erhuuni
in de bedstee. Maar nu de voorkamer en t ^n
waren met de keuken, moest ze t zoo uel inru htcn. ffiajien
zouen ze op zolder, 'n Beredderms, anders.
Zuchtend schonk ze voorzichtig bij .

toch aan! Om de lieve verdienste, jawel! Maar jt moest ei
voor over hebben! , ,,, i. ■+Klaar met 'r keteltje, greeji ze naar r lioohl. M at kk-jhc t aa^
En wat was ze branderig! Als ze mam; weer nut U \ ecl c an r
krachten gevergd had! Die zenuwe, die _
geen mensch om te verhuren. Ze wou altij( ^ ^ '

Waar stonden 'r drujijieltjes' Dezen keer hac de doktei ctns
geen poeiers gegeven. Ze jirobeertlen maai \ an alles oji je , at 1, ja.

Zwaar met zich zelf begaan, drukte ze zich weer oj) r stoel Je
had hier. van ojizij, toch wel 'n aardig gezicht oj) t logement en
den weg. Dat was waar. Trouwens, 't huisje lag heelemaal hei
Ze hadden dan ook zorgvuldig gewikt \'oor ze dat lajije giond
kochten. Maar ze hadden te hokkerig gebouwd.^ .Us ze t kwijt
konden — en daar bestond kans op, nu t diu"]) n beetje in titdv
kwam! — zou ze 't verstandiger aanjiakken. Twee ruime \ ertrek-
ken en \-erder geen snorrejiijjierij zooals hier, vraar je \ an t eene
muurtje tegen 't andere lieji. Ja, als ze konden x'erkoojien, met
'n zoet winstje. . . . Geduld moest je hebben. Dan kwam alles.

jammer gentieg was geduld 'n artikel, waaro\'er Ant niet in
ruime mate beschikte, ilij haar moest alles lielst haast-je-gauw,
zooals ook 'r huwelijk gegaan was. Gelukkig, dat dat tenminste
goed was uitgekomen!

Hoorde ze daar de tram niet? Nee, 't was 't suizen in r oor.
O, ja, 'r dru|)])eltjes! En die Nelia, die maar niet kwam voor (Ie
koffie. ,.Nelia!" wou ze, haast huilerig, weer roejien. Maar, ol ze
't gevoeld had, kwam Nelia juist binnen.

,,Da's iiweer klofir", zei Nelia gewoon. Zoo was 'r le\'en nu
eenmaal ingericht. Den eenen arbeid \-erzette ze na den anderen,
als de natuurlijkste zaak ter v\'ereld. .Aan jirctjes deed ze niet.

Ze zette zich aan den anderen kant ^•an de tafel, reidit tegen
over moeder.

,,Geef me mo.ïr 'n bakkie, moe. Nou lus 'k 't wel", sjirak ze
vriendelijk. En ze haalde jioes even aan, die, zich \-an onder den
stoel ojirekkend uit 'r slaap, zacht tegen 'r aan schuurde.

Ant schonk in. Hè, nu werd 't gezellig! Maar meteen bedacht
ze toch weer, hoe ze d'r eigen dochter eiglijk weinig begreej).
M'at was dat voor 'n kind? Aij was in 'r jonge jaren heel anders
geweest, als je blieft!

Rustig dronk Nelia 'r koffie. Ze had 'n ietwat oudachtig, lang
gezicht en was 'n heel stuk grooter dan vader en moeder, die
beiden klein van postuur waren. Vooral sinds \-ader dat ongeluk
met z'n voet had beleefd — een der wielen van z'n ,,brood win
ning" was er over gegaan — en-ie met dat been sleejite en zoo
gebukt liep, leek-ie even kort als iniredcr. Zij, Nelia, was de
fl inke, waaroji 't heele gezin desnoods bouwen kon, als 't moest.
Doch gelukkig was daar voorloopig geen kans oji.

Ongedurig schoof Ant op 'r stoel, 'n Groote onrust om iets,
dat ze niet bekennen wou, dreef 'r den heelen morgen al \-oort. Nu
echter moest ze er toch over sjrreken.

,,Zoue ze wel komme?" vroeg ze, 'n reinig benauwd.
Nelia glimlachte. Dat beleefde je elk jaar met moe Perst wa<

ze bang, dat ze niet verhuren zou en had ze \ erhuurd (hmdacht
ze, dat de menschen 'r m den steek zouden laten. Zoo'n rare
toch!

..Netuurlijk komme ze" stelde Nelia kalm gerust. Zö haalde
zich nooit zulke muizenissen in 't hoofd

Weer zweeg Ant even. Dan klaagde ze, dat x-ader zoo laat
kwam. 0\-er hem zat ze vo(jrtdüren(l in ongerustheid Fr lafn
hem iets overkomen! En de hit was wel 'n best beest' maar 'n
beetje schrikachtig en met al te mak. .Ant voelde zich nooit eeheel
o]i streek, A-oor Kees weer veilig binnen was.

Plots luisterde ze oji. Neen, ditmaal \ ergiste ze zicli niet Dat
was de tram!

Heel in de N-erte zeurde 't geklingel x-an de bel Dan was de
stoomtram bij de eerste bocht. Daar moest de machinist altnd
waarschuwen. ^ cimjn

Haastig gleed Ant van 'r stoel. „Kom, Nelia", zin ze over-
zenuwachtig. Nee, daar hieljien toch ook geen (Irimopltld. d■t (;.ldi„Rd ,1 ,lid,,erbij. De grr.n.f.l™ t, i;wagen werd r-an de rails gehaald. En eindelijk dan Jndte (Ie
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stoomtram^ met schokkend lawaai rakelings langs 't hekje der
Kosebrand s en hield stil vlak \'ooi" 't logement, dat tevens halte-
station was. Dat bracht Velder nog 'n kleine verdienste.

Ant stond met Nelia in 'r tuintje, ter verwelkoming. Nieuws
gierig rekte ze zich uit, te kijken. O, ze brandde! Ellendig, dat ze
ook zoo klein was! Daar stapten 'n jiaar boeren uit de tram. En
bij den goederen-waggon was ook drukte. IMaar verder.. . .
Zouden ze er dan tóch niet zijn? Ant's hart werd als saamge-
knepen. Als ze eens bedrogen was! Stadslui kon je nooit ver
trouwen. Maar daar, zag ze goed? Ja, dat waren ze ! 'n Juichkreet
ontsnapte 'r haast. Met 'n kneeji in Nelia's arm moest ze zich
bedwingen.

Velder, voor z'n logement, boog. ,,Jo:i, joa", dacht Ant. ,,Die
goan je neus veurbij, man". En inderdaad keek de logement
houder wat teleurgesteld, toen de ,,vreemdelingen", die-ie zoo
onderdanig groette, niet de geringste notitie namen van z'n aan
lokkende gelegenheid. Ze maakten dadelijk rechtsom-keer en
stapten zonder aarzeling op 't huisje der Rosebrand's af. Ant
triumfeerde! En juist toen Nelia 't hekje ojiende voor de Amster
dammers, kwam meneer Rasch voorbij, de kunst-schilder, die al
zoo langzamerhand 'n echte Bladerveelder werd, vertrouwd met
't heele dorp. Met z'n leuke snuit keek-ie ietwat verwonderd op.
Ha, die zag 't dus ook, dat ze gasten had! 't Nieuws zou dadelijk
verspreid worden. Ant's hart po]jelde. Ze stond als in 'n glorie.

Nelia mompelde 'n vriendelijk woordje en Ant kneep'r slimme
oogjes weer half dicht. Daar waren dus de menschen, die ze
tijdelijk in huis kreeg!
De pas gearriveerde Amsterdammers, meneer Rotte, vrouw en

zoon, maakten niet bepaald 'n schitterenden indruk. Integen
deel, ze zagen er wat sjofeltjes uit. En bepakt als ze waren !
't Leken wel sjouwers.

Ant knikte zichzelve toe. Ze kende dat. Menschen van geld,
maar als ze buiten kwamen, wonen ze ,,eenvoudig" doen. Niet
uit gierigheid, maar 't hóórde er zoo bij. Was er vóór twee jaar
niet 'n schatrijke meneer in 't dorp geweest, die op klompen lie])?
Allemaal stadsche malligheid! Affijn, als ze er maar aan verdiende.

Meneer Rotte, 'n vierkantig, klein heerschap met 'n ouden,
gedeukten flambard op en 'n leverkleurig, geruit pak aan, dat één
plooi leek, stoof als 'n wervel-wind 't tuintje binnen, zonder z'n
vrouw te laten voorgaan. Op die manier had 't er wel wat van,
alsof-ie eigenlijk niet bij 'r behoorde, 'r althans minstens ont
vluchtte. 't Zou later blijken, dat-ie zich nóóit veel van de zijnen
aantrok. Op de wandeling was-ie ze altijd tien stappen vóór en
thuis zat-ie liefst afzonderlijk. Meneer Rotte toch was 'n zeer
eenzelvig man en in hooge mate zenuw-patiënt. Mevrouw, 'n sim
pel menschje, net 'n verschrikte kip op hooge jiooten, had bij
't huren vrouw Rosebrand al zoo'n beetje ingelicht. ,.Meneer is
wat vreemd", had ze temerig gezegd. ,,Maar daar moet u maar
niet op letten". Vriendelijkjes had Ant geknikt en bij zichzelve
gedacht: ,,Och, jo:i, stadsluu".

Bij wijze van tegen-groet mompelde Rotte iets voor zich heen,
betrad claarop snel de voorkamer door de openslaande deur, die
aan stond. Nog even wendde hij zich om naar z'n zoontje, 'n
ongeveer twaalfjarig jongeheertje, dat er nog 't meest Zondags-
achtig uitzag van de heele familie. Pa maakte 'n onzeker hand
gebaar, bromde: „Ga jij daar nu maar spelen. Dat is je tuin".
Dan liep-ie gauw de kleine kamer door en sloot zich, zonder zich
om iemand meer te bekommeren, op in 't kabinetje er naast.
Met 'n bons viel de deur achter 'm dicht.
Ant trok de dunne wenkbrauwen op. Nelia stond met open

mond. Ja, vreemd deed-ie zeker. Affijn, 't was nu eenmaal niet
anders.

IMevrouw, 'n weinig verlegen om 't zonderlinge optreden van
meneer, waaraan zij anders wel gewend was, plukte verward aan
twee lange haren, welke op 'r kin groeiden. Zoontje, die zich
waarschijnlijk van den ,,tuin" heel iets anders had voorgesteld
en trouwens volstrekt geen zin had, om zoo dadelijk op com
mando te gaan ,.spelen", keek verveeld naar den grond. Als
't buiten-genoegen zóó begon! Dat-ie dan ook geen anderen pa had!

Ant, ze mocht dan geen stads-mensch zijn, voelde 't ]iijnlijke
van de situatie. En, om 't ,,goeie mensch" wat op 'r gemak te
brengen, zei ze aanmoedigend: .,Go;"i u gerust na binne. U ben
hier thuis."
Dankbaar knikte mevrouw Rotte. Ze was gevoelig voor elk

vriendelijk woord. Meneer was daar heel niet royaal mee.
'r Schriele gestalte A-erdween in de kamer. Zoontje volgde ma

op den voet. Ook Ant, die 'r nieuwe huisgenoote nog een en ander
wilde wijzen, wou binnengaan. Plots riep Nelia: ,,Daar hè je
voader!" en ze snelde naar den achterkant van 'thuis, om den hit
te hel]ien uitspannen. Ant luisterde. Ja, Nelia had goed gehoord
Dat was vader. En. 'n weinig overstuur door de vele emoties van
dezen morgen, dribbelde ze o]i haar beurt weg. Kees ging \-óór!
Toen de 'n weinig verwrongen Kees met z'n scheeve goeiige

gezicht en z'n jiet schuin o]i als altijd, achter z'n kommetje koffie
zat. zei ze 'm, 't hoofd druk schuddend:

..Da's 'n érge vreemde, geleuf 'k. Nou!"
Kees echter luisterde maar half. Hij was nog bij z'n bood-

sclia]i]ien. Met den eenen huurder had je dit, met clcn anderen
dat. Als ze maar betaalden!
Ook Nelia had 'r hoofd al bij heel iets anders. Werktuigelijk

streek ze 'r schort glad. Waar moest ze straks ook weer aan
beginnen? O, ja, dan ging ze met va naar 't aardapjiel-land. De
stadsmenschen, dat was de zomer-bezigheid van moe.

.Alin of meer slachtofi'er-achtig nam Ant weer bezit \-an 'r st 'l.
Ze zuchtte. En 'r oogen, ietwat zwemmerig, zochten anderm. '
't Heschje met de drujijiels.

III.

Sputterend als een waterketel, die zoo juist aan de kook
raakt, doorstapte meneer Rotte de \reedzame laantjes \"an
Blader\'eel. Hij blies, bromde, knorde en maakte stui]>!)ewegin-
gen met z'n rug. alsof-ie door'n lelie \erontwaardiging heltig
werd voortgezwiept. En daar-ie daarbij nog bepakt was met
allerlei schilderbenoodigdheden: ezel, kist. stoeltje, dat 'm zwaar
deed overhellen, naar één zij, was-ie 't best te \ergelijken bij
'n vracht-locomotief, welke zich stampend en blazend moeizaam
een weg baande door 't zanderige dcirji.

Hij hief de vuist ten hemel en stompte daarbij bijna den ge-
deukten hoed van z'n voorhoofd. Z'n zeehonden-gezicht met
de afhangende, grijze snor en 't pluk-baardje vertrok zich in
de malste plooien en z'n oogen draaiden, of-ie er kinderen mee
naar bed jiigen moest. Tweemaal lieji-ie al tegen 'n hek oji en
eens struikelde-ie over 'n steen. Meneer Rotte verkeerde on
getwijfeld in 'n hoogst geéchauffeerden toestand.
De waarheid was, dat meneer Rotte zich heden morgen voor

den zoo\'eelsten keer driftig hail gemaakt om niets. Dat gebeurde
'm zóó om den haverklaj), dat 't bijkans een tweede natuur \ an
'm werd. Z'n gestel scheen er al aan te wennen. Dat van z'n
vrouw had er echter meer moeite mee, doch dit kwam er in
zijn oog minder op aan.

,,Z'n beste pak!" mompelde-ie voor zich heen. terwijl z'n
klapstoeltje 'm drie-kwart ontglipte en ook z'n ezel 'm ten deele
begaf. ..Alsof 't me oji den rug groeit!"

Hij dacht nog aan den twist van daareven Hij had opge
speeld. omdat clie jongen van 'm alweer in z'n beste pak liep,
waannee-ie ook de reis van Amsterdam had gemaakt. Zij strib
belde tegen, dat-ie onmogelijk meer in z'n ouwe te voorscliijir
kon komen. Toen had-ie geweldig ojigespeeld, aan z'n haar
getrokken en ook z'n plukbaardje roekeloos geattaqueerd. ,,We
zijn hier niet op de Keizersgracht!" had-ie geschreeuwd, zóó,
dat z'n stem oversloeg en-ie de Roselirand's in 't kamertje er
naast ervan hoorde opschrikken, ,,'t Oudste is nog te goed,
Laat-ie spelen en ravotten naar hartelust! In den tuin, de stal,
't hooi! \\'e zijn hier bui-uiten! '
Bang voor schandaal had z'n vrouw daarop getracht, 'm zoo'n

beetje te sussen. En. zelf begrijpend dat 't op die manier van
daag met 'm misliep — als-ie zich héél erg driftig maakte, kfin-
ie er soms uren en uren last van hebben — was-ie er maar
opeens met al zijn verf-gedoe op uitgetrokken, 't hekje der
Rosebrand's achter zich dichtslaand, dat-ie er niet meer naar
dorst omkijken, 'n Ander's eigendom diende je toch altijd te
resjiecteeren!

,,Ze vergeet, ze vergeet," pruttelde-ie nog voort, nadat-ie zich,
na 'tojionthoud om den ezel en 't stoeltje, weer oji stoom had
gebracht, ,,dat ze.... m'n huishoudster is."
Dat zei meneer Rotte maar in z'n drift, hij wist wel beter.

Dat ze z'n huishoudster gewéést was. voor jaren, was waar.
Doch nu stonden de zaken anders. Hoe graag meneer Rotte
misschien ook gewild had, hij kon zich daar niet aan onttrekken.
,,Stomme streek van me" overdacht-ie minstens voor de dui

zendste maal sinds z'n huwelijk, „'k Had beter...." Hij vol
eindigde z'n zin niet, want, juist 'n hoek omslaand, botste-ie
tegen 'n klein kereltje, dat jilots uit den grond scheen op te
duiken. ,,Verdomme!" \doek1:e meneer Rotte en hij verloor
z'n schilderdoos. Konden ze voor hém niet op zij gaan ?

't Was onnoozele Klaas, die 'm daar zoo opeens in den weg
kwam. Alet z'n lachwekkend waterhoofd, dat als 'n wonder-
meloen op 't dwergachtig lichaam rustte met de korte kromme
beentjes, staarde-ie den vreemdeling verbijsterd aan. Daarop
begon-ie hol, met 'n blaffend keelgeluid, te lachen en wiekte z'n
armpjes, alsof-ie vogels opjoeg. Hij scheen zich op zijn manier
bepaald te vermaken.
Die zonderlinge verschijning bracht Rotte plots tot zichzelf.

Terwijl-ie terug staarde in de oogen van den dwaas, kwam 't
'm 'n tel voor dat-ie in den sjüegel zag en z'n eigen beeld aan
schouwde. Ja, hij gedroeg zich als 'n gek! Om niets, als altijd!
Kom, hij moest zich beter bedwingen!

Niet meer lettend op 't malle kereltje, raajite-ie z'n doos op
en stapte kalm verder Juist, hij was uitgegaan, om wat te
schilderen. Dan behoefde-ie zich ook niet zoo te haasten! Waar
diende al dat gedraaf voor?
Wacht, hij zou 'n pijji ojisteken. Dat bracht je altijd tot rust.

Waar zat z'n tabak nu?
Stilstaand haalde-ie 'n geweldige, Duitsche pijp voor den dag,

stopte die en stak er dan stec'ig den brand in. De locomotief,
welke Rotte \'oors1elde. gaf nu rook. Z'n hoofd gansch door geurige
wolken omhuld, bedacht-ie. hoe-ie oji weg was naar Jaaji de Jong,
,,de zieke beer". Van diens huis had-ie al 'n schilderijtje gemaakt.
Ten minste, als je z'n geknutsel zoo noemen wilde, 't M'as 'n
liefhebberij uit z'n jeugd, waaraan-ie zich uit ver\-eling zoo nu
en dan weer eens bezondigde. In elk geval deed-ie er geen mensch
kwaad mee.

Nog 'n jiaar laantjes en hij was er. Liet-ie dus niet opzien
tegen dat laatste korte eindje, al was-ie ook beladen als 'n muil
dier ! Met 'n damji-wolk, welke 'm moed gaf voor 't wandelingetje,
dat 'm nog restte, ging-ie weer op stap. (Wordt vervolgd).
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BOLOGNA. NEPTUNUSPLEIN; IN HET MIDDEN DE NEPTUNUSFONTEIN, WERK r.4.V EEN ZUID-NEDERLANDER,
DIE JAN VAN BOLOGNA WERD GENOEMD.

BOLOGNA „HET VETTE".Niet ik heb aan deze beminnelijke stad dien ietwat ver
nederenden. zij 't ook niet geheel onverdienden bijnaam
gehecht. Bologna. waar de boomdikke saucyzen van
daan komen, roemt op de beste keuken van Italië.
Haar omgeving, het 'vruchtbare Emilia, nu onder

sociaal-democratische en syndicalistische dwingelandij, is een
land overvloeiende van melk en honig, en de Bologneezen, bij
uitstek opgeruimd van aard, hebben zich het leven altijd goed
laten smaken. In de vroegere Italiaansche Coinedia dell arte, *)
deze, helaas, verdwenen kunst \mn zuidelijke welbesj^raaktheid
en gevatheid, was Bologna vertegenwoordigd door ,,de Doctor",
en ,,de Doctor" had een buikje, dat door zijn materialistische
levensaanschouwing voldoende werd verklaard.

Ofschoon dan de Bologneesche keuken verdient, dat men haar
roemt, ,,het vette" der stad is niet het voornaamste wat een vreem
deling in haar aantrekt. Zij verdient door haar beroemde Uni
versiteit veeleer ,,het geleerde Bologna" genoemd te worden.
Immers, reeds van ouds gold het van haar; ,,Bonoma docct".
Dan, door hare talrijke studenten en een groot garnizoen, het
feit niet te vergeten, dat zij een spoorwegmiddenpunt is. kent
zij een zoo vroolijk openbaar leven, dat men op zomeravonden
zou denken in dit stadje van ruim honderdduizend inwoners
verplaatst te zijn op de groote boulevards van Parijs: zoo woe
lig de menigte, zoo licht en zoo bezocht de koffiehuizen. Want,
indien dan heel de bevolking uit de Italiaansche laars zich al
veel weet te doen vergeven door haar onvernietigbare levens
vreugde, welke den zwaarwichtigen Noordelijken geest doortin
telt als van een lieflijke bedwelming, de Bologneezen hebben
onder de zieltjes zonder zorg — ofschoon, hoeveel zorg hebben
de Italiaansche zieltjes al van zich af te schuiven! — hun eigen
karakter.

Bologna is niet enkel een geleerde stad, haar intellect, haar
kunstgevoel is zeer ontwikkeld. Het is waar, dat zij in het
verleden, vergelijkenderwijze, noch groote schilders, noch groote
beeldhouwers, noch groote bouwmeesters heeft voortgebracht.

Voor hare prachtkerken, hare statige paleizen, hare monumenten
riep zij kunstenaars uit Toskane. Maar e\-enals \ai)els bezat zij
een overheerscheiide beteekenis voor tooneel en muziek deze
twee in het begin der i8e eeuw vereenigd tot die cristallisatie
van kunst, welke nog steetls bij alle \ ()lken den Italiaanschen
naam van opera heeft behouden. Bologna had sedert de Renais
sance niet enkel geleerde XTouwen, een groot deel van het Itali
aansche theatervolkje, dat zich n\-er Euroiui verspreidde, toen
de Italiaansche oj^era in de wereldsche muziek nog alleenheer-
scheresse was, kwam uit deze vroolijke en intelligente stad en
het verwondert dus niet, dat wat Bologna ooit aan'schilderkunst
waard is gew^eest, \ooinamehjk moet gezocht wau'den in tooneel-
decoratiën.

*

Onder alle steden van Italië is Bologna een der weinige
zoo niet de eenige, welke zich door de eeuwen heen ongeveer
gelijk is gebleven. Ongetwijfeld had ook zij te lijden \-an staats-
verwarrmg en strijd, veroorzaakt door de onverzoenbare c eete
tusschen Pausdom en Keizerrijk, streven naar nationale eenhei.l
tegen vreemde overheerschmg in. burgelijk-re,niblikeinsche zin
en machtsontvvikkehng van ieudalistische adels^slachten. Maar
ZIJ had het geluk zich te kunnen vol men tot een soort van ge

ingeboren regentendom, onder
die er vertegenwoordigd

meenebest, geregeerd door een
de opperheerschappij van den Paus
werd door een kardinaal-legaat met \ eel

de wederwaardigheden der tijden, welke ook haar soms bedreigden
zonder haar veel te schaden, als die stad xum geleerdheid wdke
ZIJ reeds sinds eeuwen was maar deze verkluchtigd en verluch
tigd door den ietwat wereldsch- en materieel-"-p-/in,b..; i
van haar theatervolk, dat in „II z„n t n
Bologna is dus heden een der steden in Italië v, ' vond_

liefst toeft, ondanks dat haar klimaat onbarmlvirtiu^ba"^^"
winter en zomer. Maar zelfs dit heeft nln r
iets bijzonders gesclmnken, 't welk gro,itentlee'lT'l!e

l) „Ambachtscomedie", cer.st door handwerkslieden, later door beroepstoo-
neelspelers vertoond, maar steeds naar een vast scenario geheel geïmproviseerd.

w'
bleven. Immers wijl het er veel regent en de
voorheen slechts spaarzaam gebruik'vonden k..-, i >hevigste S.O.-,buten, „„g nu, ver van huiïgaanl'lveuS.i'é'rtlJd

IS ge-

regenschermen
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tegen de neèrdalende hemelzegen door wijde portieken, welke
aan beide zijden der straten langs alle huizen worden voortgezet
en, m den zomer aangenamer schut bieden tegen te felle zon
neschijn.
Deze portieken, waarin het houweel der moderne stadsver-

beteimg en verkeerseischen slechts hier en daar een bres heeft
geslagen, welke als een wonde in het oude stadsleven aandoet,
schenken Bologna haar eigenaardig stedelijk karakter, dat men
dadelijk opmerkt. Misschien zijn zij het juist, die portieken, waarin
de be\'olkmg zich ter zelfder tijd uit en thuis gevoelt, welke
naar zoo gezellig maken. Er is iets in van een leuke huiselijk
heid, heel anders dan het straatleven der K apelsche volkswijken.
De bevolking van Napels is oji straat thuis, en verkeert er met,
naai onzen zin, te groote ongedwongenheid. Maar de Bologneezen
in hunne jiortieken gevoelen op de grens van twee le\'ens te
verkeeren; het huiselijke, dat zijne banden losmaakt, en het
openbare, dat zich inbindt. Het gevolg is, dat de Bologneezen zich
kenmerken door een welvoegelijke loszinnigheid, welke slechts zel
den tot ongebondenheid komt, behalve dat 's nachts de por
tieken het gezang der onnadenkende jeugd doen weerklinken
met zooveel echo's, dat de slaap er verschrikt van wegvlucht.

Is het niet wat eentonig Italiaansche steden te schetsen, en
dan telkens te zeggen, dat zij mooi zijn ?
Elk harer heeft een eigen karakter, toch stemmen zij in lioold-

zaak overeen, wijl meestal naar een bepaald kerkelijk en wereld
lijk jilan.... aangelegd is niét het woord. Ontstaan dan, en in
dit geval is er ook van plan geen sjirake, maar behoort men te
spreken r'an bezieling. Daar is het hoofdjilein: la piazza, met
zijn dom en zijn heerschersjialeis, de jrrachtige fontein in 't
midden. Deze piazza was voor het politieke leven der stad, voor
de gewichtige gebeurtenissen. Daar liepen, in tijden van gevaar,
de verdedigers storm, in tijden van oproer de opstandelingen te
hoop, daar deden de gebieders der stad der be\'olking hun wil
kond, daar werden de kapitale vonnissen voltrokken, of, bij
vorstelijk bezoek, jirachtige feesten gegeven. Op geringen afstand
van het hoofdplein, door een j^aar nauwe straten te bereiken,
is er dan meestal een ander plein, waar in tijd van vrede de
markters zich vereenigden op gezette dagen en uren.
Onze zoo mooie en karaktervolle steden bezitten niets, dat

met een Italiaansche piazza is te vergelijken, trouwens hare
pleinen zijn eng en meestal slechts bij toeval ontstaan. Slechts
het Haagsche Binnenhof toont dat samenstel van openbare ge
bouwen, 't welk er eenigermate aan doet denken. Ongelukkiger
wijze is het dood: het kent geen levendig volksverkeer. Wij
moeten dus in ons burgerlijk-gezind land, dat, ondanks zijn
grootsch verleden en voorbeeldig heden, steeds het leven wat
klein heeft opgevat, niet zoeken naar iets, dat op een Ita
liaansche piazza gelijkt. Het gemeentelijk Paleis te Bologna,
met zijn massieven klokkentoren en het bronzen beeld van Paus
Gregorius XIII boven de hoofdpoort, is wèl doordrongen van
dat rotsvaste gemeenebestelijk zelfbewustzijn, 't welk tweemaal
het woord Liberlas in het stadswapen schreef. Kleiner, maar in
drukwekkender misschien, is het gothieke jraleis, er tegenover,
waarin die gepoëtiseerde keizerszoon ,,Heinz", il Re Enzo, zooals
de Italianen hem noemen, drie-en-twintig jaar gevangen zat,
maar er getroost werd door de mooie Lucia Viadagola, aan wien
en zijn nakomelingen door den keizer den naam werd geschon
ken der machtige Bologneesche familie
Bentivoglio = „Ik heb je lief!" In den
slag bij Fossalta, 26 Mei 1249, had koning
Heinz het tegen de Bologneezen afgelegd,
en \'oortaan was het voor het keizerrijk
in deze stad gedaan. Daar verheft zich
ook de slechts voor het onderste gedeelte
afgewerkte voorgevel van de indruk
wekkende Sint Petronius (afb. zie bladz.
599), een dier kerkelijke schepjhngen,
welke slechts een gering deel harer be
doelde grootschheid hebben erlangd, maar
voor dit deel reeds doen vragen wat zij
zouden geworden zijn, indien het genie
van het stadsgemeenebest zich geheel
naar zijn trotsch zelfbewustzijn hadde
uitgesj^roken? In de bovenste helft onge-
sierd, de ruw gevoegde baksteen nog
steeds wachtende op bekleeding, pronkt
het onderste gedeelte tot ovei de deuren
met prachtig vroeg-renaissance beeld
houwwerk, onder anderen van dien Jacopo
della Ouercia, die aan Siena, zijn ge
boortestad, de bekoorlijke Fonia gaja =
„de Bron der Verheuging", schonk.

Niets over het„Paleis van denPodesta ,
niets over de indrukwekkende particuliere
paleizen der Bentivoglio's, der Bevilac-
qua's, der Aldovrandi's, maar de Nep-
tunusfontein, op het plein van dien naam,
mag niet vergeten worden, want, werk
van Tan van Bologna, die, ondanks zijn
naam, een Zuid-Nederlander was, is zij,
ofschoon heel-even barok, immers rut den
tijd der late Renaissance, een der mooiste
dingen, waarvan men de herinnering m

■ *■ ^

Foto Alinari frcres,

BOLOGNA

rrrrirf

Foto Alinari fr'crfs,

BOLOGN.\. DE „.-iSINELLA". TOREN UIT DE XW- EEUW.

zijn inwendige visie uit deze stad meedraagt. Behalve dan, natuur
lijk, de twee schuine torens van Bologna, de ,,.AsincUa" en de
,,Caris':n'.ta", die als twee oude reuzen, stram en stijf, zich lich
telijk voorover buigen om het altijd jonge lexa^n hunner stad
gade te slaan. O, de ,,.isinella", herinnering aan den strijdlust
der middeleeuwsche familie van dien naam, staat nog recht ge
noeg, honderd meters hoog, .maar de eertijds nog hoogere Gari
scnda, ook al een gedenkteeken van vroegere stadsveeten, heeft
zijn nieuwsgierigheid reeds met een deel zijner verheffing geboet,
en ofschoon de oude strijdleus dan nu in ijzers is geklonken,
welke hem een al te deelnemend medeleven met de steeds zich
verjongende stad beletten, men houdt zijn hart vast, als men
ziet hoe hij zich nieuwsgierig voorover buigt, als een tachtig
jarige grijsaard, die met een Tango-pas ocik al naar de jmnten zijner
dansschoenen kijkt. Reeds de eerwaardige Dante nam een loojrje
met hem, en toen was de ,,Ganscnda," nog bijna in zijne jonge jaren.

. KERK EN PORTIEK VAN S. MARIA DEI SERVE
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l^ezoeken de andere mooie kerken van Bok^gna:
(Je Domenicus, de Sint Franciscus, de Sint Stephanus. de
oudste van alle Christenkerken dezer zeer oude stad. Wij
bezoeken zelfs het belangwekkende Campo Santo, wijl daar sinds
langer dan een eeuw alle Bologneezen tot die asch zijn terug
gekeerd, waaruit zij ,naar het Bijbelwoord, trouwens niet slechts
voor hen gpegd, waren ontstaan. De begraafplaats met zijne
ontelbare nissen en vele grafmonumenten bevat den dood \-an
langer dan een eeuw —i8oi— eener nog steeds levendige, jeug
dige en blijgeestige stad, en is vaardig nog een eeuw levens meer
in het dal der vergetelheid te doen afglijden. Dwaal hier rond,
denk u in, dat gij wandelt te midden van een eeuwlangen dood,
en durf dan ontkennen, dat ge iets verkillends in uw bloed
gevoelt, een ijskoude hand, welke van uwe lippen glimlach en
spot wegvaagt.

*

*  *Belangwekkend het bezoek aan het Bologneesche Campo Santo,
maar toch veel aardiger op te klimmen door de Fw Criicis
naar het heiligdom der madonna van Sint Lucas. De evangelist
was schilder van zijn beroep, zooals de overlevering getuigt, en
heeft van de heilige maagd eenige portretten nagelaten, waar
over ongetwijfeld onze kunst beoordeelaars het hunne zouden
te zeggen hebben, zonder dat zijn faam als portretschilder er
door zou lijden. Hier zal over de kunstwaarde van het evange-
listenwerk eerbiedig gezwegen worden, enkel gezegd, dat de ge
lijkenis een vereering vindt, en niet enkel van Bologneezen,
welke aan menig grooter kunstwerk wordt onthouden. Maar
dit is in de kunst een zeer gewoon verschijnsel. De kerk,
waarvan het portret van moeder en kind de voornaamste reliek
uitmaakt, ligt driehonderd meters hoog op den eersten uitloo
penden heuvel der Apenijnen. Want Bologna ligt in de vlakte
en zijne omstreken, niet zonder bevalligheid zeker en vruchtbaar,
zoodat zij aan de stad dien weinig-vleienden bijnaam van ,,het
vette" geven, doen onder in schoonheid voor die van vele andere
steden in Italië. Maar onmiddellijk buiten haar Sint-Stevens-
jroort begint ook dat prachtige maar bezwaarlijk begaanbare ge
bergte, dat voorheen van de reis Zuidwaarts van Bologna een
onderneming maakte vol gevaar. De spoorweg heeft daaraan een
eind gemaakt, ofschoon ander gevaar gebracht. Wie weet welke
verkeersmiddelen, met nieuw en nog ongekend gex'aar, deze
jonge en blijde stad met Koord en Zuid zullen verbinden ? Maar
nu, zooals voor vele honderden jaren, komt veertien dagen voor
Pinksteren de Madonna van Sint-Lucas in prachtige, langzaam
voortschrijdende processie haar heuvel af om een bezoek te brengen
aan Sint Petronius, en in diens machtige gewelven door het stads
en landvolk te woiMen aangebeden. Op Pinksterdag wordt zij
weer opwaarts geleid. En dan merkt gij, dat deze oude en toch
zoo jeugdig-levende stad niet zoo socialistisch is, of zij wil der
Madonna wel een misschien ietwat stug geworden eerbied be-

t

Foto Alinari frh-es.

BOLOGNA. DE SINT FRANCISCUS. ACHTERZIJDE.
OP DES VOOUGROSI) TWEE CRAI-'TOMHES l'.-I.V .MlDliEI.-

EEVWSCHE J'ROEESSOPE.X DER REROEM DE 1'M VERSITEIT.

wijzen, en niet zoo lichtzinnig van studentenjooi en theaterzor-
geloosheid, of zij heeft een oogenblik \-an ernst, als daar het oude
beeld wordt voorbijgedragen, en niet zoo dartel van steeds o\ er-
winnende jeugd ol in lied en lach komt een wijle zwijgens.
Het mooie verleden dezer oude en vrije stad smeedt zich dan
opnieuw vast aan het hoopvolle en groene heden, en misschien
is deze jaarlijksche verzt)ening van twee zulke elkaar ontwijken
de, zoo niet afstootende levensvormen als grijsheid en jeugd, wel
een der wonderen, die de Madonna van Sint Lucas in het le
vensblijde Bologna verricht. M.vurits Wagenvoort.

MUG/ESIDEAAL".

Foio Alinari frcrcs.

BOLOGNA. DE TWEE SCHEEVE TORENS „GARISENDA"
EN „ASINELLA".

Als ze in de bijkeuken stond, kon ze net den arito zien staan.
Heimelijk genoot ze daarvan. Ze kon er niets aan doen[,
ze moest er altijd naar kijken en als ze ,,bo\'en" aan het
werken was, verzon ze altijd wat, om van ,,beneden" te
halen — hoewel ze er niets te maken had

_ Klein meisje van vijftien jaar, was ze bij I\Ie\Touw Bachtelt
m dienst voor lichte bezigheden. Trijn deed liet ruwe werk en
zorgde voor het eten, maar Elsje moest de slaaj,kamers doen
schoenen jioetsen en dergelijke werkjes. Ze x-oelde zich heel ge
wichtig 111 haren eersten dienst, vooral ook als Mec rouw haar <mi
haar werk prees.
Ze hield ook veel van werken en met Trijn kon ze best op

schieten. Alleen vond ze het zoo vervelend \ an Trijn dat die
haar zoo jilaagde met Koen — den chauffeur. Ze had er in het
begin geheel geen aandacht aan geschonken, voml het zelfs heel
gewoon, dat Koen in de keuken een kojije thee dronk, als hi, lang
moest wach en, voor hij met den auto weg moest nj.len Dan zaten
ze zoo gezellig met hun dneen rondom de gele kcukenmfel k'hield het gesprek vmiilijk gaande door z.jn cj^m ̂
varen te lertellen Elsje luisterde er bij zon,Ier graag naar
Maar langzamerhand groeicle er iets in haar, waar ze zei '-een

woorden voor wist. t Was zoo gaandeweg "ck,,mpn 'zl i
den toeter uit alle andere auto's duidelijk te ondrw• -i i
hoorde dat geluid al, vóórdat ieder ander nog nwn- '
dacht. Allengs voelde zij zich zóó zenm mSi ht ze
gansch met meer wist, wat ze te werken ab^
in de slaapkamer bezig was, en ze hoorde d-,-,,- «ns zegeluid, vo,\r haar zoc, wHbeken.l nu ^la^ ("T'"
door haar lijfje gaan en wijite ze behendig de l- om'r tiillmg
af en v-erzoii iets te halen uit de bijkeuken DaVr j 1 r ^
wachtende, tot ze den auto voor het tuinhel b f'
hoedzaam boog ze zich dan door het raamjije
zichtig om de deur en dan lachte haar heell .jKoen zag zitten in dienmooien, grooten ̂ ^■agen. H,',e hïziSiij'daar'
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BOLOGNA. FRAGMENT VAN HET LINKERPORTAAL

DER ST. PETRONIUS.

zijn ernstige blik keek zoo rustig vooruit, wachtend, totdat Trijntje
hem een boodschap brengen kwam.

Elsjes hoofd keerde telkens even terug, want als hij het eens
merkte.... o, jcü!

Vervelend was het, als Mevrouw toevallig net in de keuken
kwam om wat te zeggen, als zij juist uit de bijkeuken stapte met..
met. . . . niets. Dan kon Mevrouw zoo vreemd vragend kijken,
net of ze Elsje niet goed vertrouwde op zoo'n moment. l\Iaar dat
gevoel ging wel weer gauw over, wanneer ze zich zelf suste met:
,,gunst wat zou het — ik doe toch geen kwaad, ik mag toch ook
wel eens kijken".
Doch bij dat ,,kijken" bleef het niet!

*
*

Ze werd er zoo zenuwachtig van. Eiken dag reed de auto een
paar keer vóór. Eerst 's morgens, dan 's middags en dikwijls
's avonds ook nog; en dan altijd weer op andere tijden. Was het
nu maar op vaste uren — dan kon ze er
op rekenen. Maar nu? het werd eene
ziekte bijna. Ze kon er haar blik èn haar
gedachten niet meer van afhouden. Had
ze in de verte het autosignaal gehoord —
dan rende ze naar beneden en genoot
in stilte in haar verborgen hoekje. Dan
zag ze voor de honderdste maal den grijs
geverfden wagen met den keurig geklee-
den chauffeur voorin zittend, achter het
groote, bruine rad. En gansch iets vroo-
lijks bracht dat alles met zich mee. Elsje
zag Trijn naar den wagen toe loopen en
praten met Koen; dan zag ze Trijn weer
teruggaan naar huis en wist ze al vooruit,
dat de chauffeur nu w'achten moest.
Kwiek zag ze hem den wagen uitspringen
en aan de machine iets morrelen, zooals
zij dat noemde. Al zijne bewegingen
volgde zij, ze werd er als het waie toe
getrokken. Kijk, nu kwam Me\-rouw
Bachtelt met vluggen tred oii den auto
toe stappen. Dadelijk stond nu Koen
bij het portier, hield het correct open,
en wachtte eerbiedig tot Mevrouw geze
ten was; dan sjn-eidde hij behoedzaam de
plaid over haar knieën, sloeg het poitier
dicht, zette den motor aan, sprong even
later zelf den wagen in en al toeterende
reden ze weg. . . . , _

Elsje zag het wel drie a vier maal per
dag. Ze leefde er in. Ademloos stond ze toe
te kijken vanuit haar schuilplaatsje en
herademde, als ze Koen weg wist. Dan BOLOG

droomde zij den \"erderen dag van den auto, dtm toetei. 'j
en op het laatst, maar eigenlijk ook al in het begin en midden
van Koen, \-an Koen in zijn mooie uniform met blinkende km" -
jien, de bruine rijlaarzen aan—van Koen, die den wagen bestuun < •

Als zij — Elsje — eens één keertje daar in mocht zitten, een
keertje, net als i\Ie\ rouw zoo deftig toegedekt door Koen .
En dan zou Koen haar rijden, haar alleen, in den mooien, deftigen

wagen. Dan zou ze ook genieten, \'an al dat moois, dat ̂ Ie\ rouw
altijd zag. iMe\'rouw \"ertelde haar zoo dikwijls, dat ze weei zoo
heel hard gereden had en zoo\'eel heerlijks had gezien.^ \ an
buitenjdaatsen, van bosschen, van heixdakten en ze als t ware
alles x'oorbij xdoog, o! Elsje's adem lileel altijd even stokken, als
ze er zich goed in dacht en als Mevrouw dan uitx'erteld was. dan
voelde zij zich, of ze het alles al gezien en meegemaakt had.
Hè, als Mevrouw haar eens één keertje meenam. Ze kon het

bijna niet meer uithouden, het werd een aanhoudend verlangen.
Als ze den toeter hoorde, xdoog het liloed haar naar de wangen en
voelde zij eenen vreemden schok in 't kleine kinderlijfje.
Zou ze het eens vragen? maar aan wie? aan Mevrouw zelf? o!

neen, dat toch niet, wat zou Mevrouw wel van haar denken? aan
Trijn.... of zij een goed woordje voor haar wou doen, of. . . . als
ze het eens zelf aan Koen \Toeg! Hij zou toch best eens. . . . een
eindje.... met haar om kunnen rijden.... en dan zoo, dat
Mevrouw het niet merkte en Trijn dan toch ook maar niet. O! zij
alleen.... met dien mooi aangekleeden Koen.... in den auto!
Op een warmen zomermiddag liep Elsje jniflend van de

heete middagzon, ver \'an huis oji de Koekoekslaan, waar ze
\-oor Mevrouw een boodschaji had moeten doen. \'ermoeid keerde
ze langzaam huiswaarts. Ze luisterde naar het zingen \ an de
vogels, bekeek de bloemen aan den weg. Elsje hield x'eel van bui
ten, maar.... zoo'n eind xan huis en dat in die warmte!....
Ineens, ha! daar kwam weer dat jirettige, dat heerlijke, waar ze
o]i en mee leefde eiken dag. Hoorde ze daar niet den auto?. ... ja. .
ja!. . . . oh! en nu was ze juist zijover \-an huis; als Koen haar nu
eens mee wilde nemen, als Mex rouw nu maar niet in den xvagen
zat. Turen.. .. kijken, ja. . . . ja. . . . daar kwam de grijze xvagen
heusch; ze zag Koen zxvenken om de bocht, zijn heele licliaam
zxvenkte mee.... toen al toeterende kxvam hij nader. . . . nader.

,,Koen", riep ze zacht in jiure x-errukking.
i\Iaar door het snorren x-an den motor hoorde hij niet. M'el keek

hij en herkende haar, ze x-erbeeldde zich, dat hij inhield, ze zag
zich al instajxjien, ze hoorde het dichtslaan van het jiortier.. . .
ze x'oelde zich al rijden....

In de felle zonnestralen stond ze alleen oji den grooten weg,
in een dichte xvolk van stof en heel in de x-erte zag ze een stiji:
dat moest de auto zijn.
Hè, xvat gemeen. . . . ze had juist gedacht, nudezen keer eens.. . .
Langzamer keerde Elsje huisxvaarts, tranen sjirongen de oogjes

uit, maar dajijier streed het ,,Mugje". Maar nog dajijxerder streed
het kleine meisje, toen Koen haar den x'olgenden dag plagende
zei: ,,Zeggeres Jongejuffrouxv, doe je al je boodschapjien voor
Mex-rouxv zoo langzaam en staar je alle menschen zoo dom aan?
Dan zul je er xvel komen; steek je luie jiooten in het x-erxailg maar
wat beter uit, als Mex rouxv je zoo eens gezien had — nou!"

't Was toen net, of de auto en Koen en de mooie uniform en
eigenlijk alles daaraan annex in en uit elkaar begon te draaien: was
dat nu die mooie Koen, die bij den auto hoorde? Elsje xvist niet meer.
Haar ideaaltje xverd zoo ruxv xertrajit.

Go VAK Heemskerck Dükek.

NA. DE VOORGEVEL VAN DE ST. PETRONIUS.
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BESCHERMING VAN JONGE
DIEREN DOOR DE OUDERS.BIJ vele diersoorten ziet men, dat de jongen iiet meest en
het best beschermd worden door de moeders, terwijl
de vaders naar hun kroost niet omzien. Zoo moet de
eend niet alleen de eieren uitbroeden, maar later ook al
leen de jongen bewaken, terwijl de woerd zich een tee-

der echtgenoot betoont, totdat het legsel voltallig is, om zich
daarna met andere woerden in den plas te vermaken.

Hetzelfde ziet men bij de. kemphanen, waarvan de hanen in
actie zijn gedurende den legtijd, doch voor eieren of kroost zorgen
doen ze nimmer. Gelukkig voor de kindertjes, dat de moeder
teeder zorgend is.

Bij talrijke vogels en ook bij andere dieren ziet men evenwel, dat
beide ouders hun kinderen beschermen en verzorgen.
De moeder- of ouderliefde van de oude dieren openbaart zich

e\-enwel niet bij alle precies op dezelfde wijze en de beschenning
heeft dan ook zeer verschillend jdaats.

Bij groote en sterke dieren is het 't ruwe geweld, waarbij de
bescherming zich openbaart; de leeuw, olifant, buffel e.a., die
voor geen tegenstander hebben te vreezen, stellen zich in open
lijken veldslag tegenover de vijanden hunner jongen; ook de
groote roofvogels handelen op deze wijze. Doch de kleine vier
voeters en vogels, bij wie het
recht van de sterksten niet op
den \'oorgrond kan treden, moe
ten op listige wijze de aandacht
van hun jongen trachten af te
leiden.

Vele jonge \'ogels zijn sterke
voorbeelden van mimicry, door
zich bij voorkeur op te houden
op ])laatsen, waarvan de kleur
der omgeving overeenkomt met
die \-an hun dons- of vederkleed.
En dan is een waarschuwingsroejr
van moeder of vader voldoende,
om zich tegen den bodem te druk
ken, waar het meest geoefende
oog ze dikwijls niet kan vinden.
Ook het reekalf drukt zich in

de ruigte na de waarschuwing
der geit, die het aldus voor over
val weet te behoeden.

Verschillende buideldieren dra

gen hun jongen met zich mee,
zoodra er gevaar nadert, en door
snellen gang weten ze zich ge
woonlijk tijclig genoeg te bergen.
Verschillende dieren ook graven
holen, waar ze hun kinderen
veilig weten, en zoo de jonge vos
sen spelen voor het hol, en er
nadert gevaar, dan is één roep
van de moeder voldoende, om
de jongen in het hol te doen
terugloopen.
Ook zijn er \'ogels, die hun

jongen op den rug en tusschen de
vleugels nemen, om er dan mee
onder water te duiken, en zoo
onder de oppervlakte voort te
zwemmen. De kleintjes grijpen
zich daarbij met de teenen vast
aan het vederkleed van de moe
der. Vooral bij futen en zeedui- BOLOGNA. HOOFDPOOR
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ansche vereemgmg ̂ 'oor van welkehonderd zulke gevallen hï
r „-aame.„en< s angvn , e U ™ vden

de Amerikaansche vereeniging \'oor
meer dan
een deel der
pen. anderen het in- en uitsluipen iiunaal dm.r snuidcLi
hadden ook gehoord, dat de oude den jong ̂  ̂ ^
sissen, kloppen, ratelen of fluiten gegeven Jia ,,nt\-lucht "
dan m den regel met de jongen in den ''^n ̂
Ook bij ons haarrvild worden seinen en waai st huu g
wel door te trommelen met de achtei looja s, Je

waarvan men het trommelen bij de tamme ' hekend danhokken kan waarnemen, zijn veel meer waaintm g _

en

rnemeii, ziju vv.;c,j niv-v.,. „n.^on

bij hazen. Het trommelen van een konijn geld ""j ^.j.j-nemen
eigen kroost, maar voor de geheele kolome, die oji
er vansnel in het hol of de dekking \'erdwijnt. \ e e j ^

kers ziet men deze eigenaardige bescherming.
Van de slangen wordt gezegd, dat ze haar jongen in keel en

slokdarm verbergen, om ze zoo tegen gevaar te beschermen.
Zoo leest men het volgende in een Amerikaansch blad;

,,Reeds bijna een eeuw geleden nam John Richardson waar,
dat een ratelslang bij eenig gevaar, door te ratelen, haar jongen
bij zich lokte, de keel opende, en dat dan de jongen terstond
daarin kropen. Dan zag kolonel F. W. Prins van Hartfort (Con-
necticut) een slang, die hij niet kende, maar voor een adder
hield, op welker lichaam de jongen speelden. De oude opende
den muil en terstond ijlde het heele gebroed naar binnen.
Ook doctor Ed. Parker zag, dat in den slokdarm eener ratel

slang haar jongen kropen. Hij doodde de moeder en bracht toen
zeven jongen te voorschijn.
Thomas Proctor zag, dat de jongen bij een oude bandslang

injde keel kropen, om later weer te voorschijn te komen. Verder
nam Nicolaas Pike hetzelfde waar bij een heele reeks van slangen
vooral echter bij een streepslang op Long Island, waar de oude,
toen hij ze zag, een sissend geluid deed hooren, dat de jongen
terstond begrepen en haar in de keel kropen. Hij ving daarna
de oude, hield toen het heele, uit 17 stuks bestaande gezelschap
meer dan 8 dagen gevangen, en gaf ze toen de vrijheid weer.
In dezen tijd heeft hij dikwijls gelegenheid gehad, hetzelfde
experiment waar te nemen.

Professor Goode verzekerde ten slotte, in eer voordracht voor

zulks opgemerkt. Reeds Buffon sprak ()\'er dit trommelen, en \ at ^
dit ook op als waarschuwingssignaal rir •
een middel om elkander wat duidelijk te niaken. H j J ■

,,De zorgen en goede bedoelingen van het konijn p -
niet slechts tot de familie te bejierken, maar ̂ trekkeri zn h u
over de geheele onderaardsche rejrubliek, over alle \\tz . i
zijn soort, die zich met hem iir lietzeltde terrein be\ mden. s <
konijnen zich van hun hol verwijderen, om te la\eieir, an \ (
deelen diegenen, welke door ervaring helrben geleemd "ezoigu m
zijn, \-oortdurend hun opmerkzaamheid tirsschen tien laveitijt tn
tusschen de gevaren, waardoor zij misschien x-errast zouden krui

nen wortlen. Wanneer zij imt-
nen dooreen overx'al bedieigd te
worden, maken zij onmiddellijk
alarm in de geheele omgeving.
Zij slaan met de achter])oot. n
oj) den grond, dat \'an deze sla
gen alle j lij [ren \ an het naaste
hol weerklinken. De geheele ko
lonie x'enlwijnt tlan ,gewoonlijk
\-erschrikt onder den ,grond. Zijn
er eenige jongere, onbedachtza
me konijntjes, die zich niet
dadelijk o]) het eerste gegeven
teeken in veiligheid brengen, dan
blijven de anderen box-en, slaan
steeds door oji den grond, en
[liegen zicli ter xx ille x an tle ,ge-
meen.scha[i[)ehjke x-eiligheid zeil
aan het gex-aar bloot te stellen."
Daar bij hazen in gex angen-

schap ook een dergelijk tromme
len meermalen xx aargenomen is,
ligt het x-oor de hand te denken,
dat het ook in het xvild x-oorkomi.
Een molenaar" X'ertelde eens,

dat hij x"an den molen af in den
naasten klax'erakker gezien had,
dat een moerhaas haar jongen
zoogde. Toen het kort bezoek
geëindigd xxas, had hij dadelijk
een krabbexxeg-ing bij de moer
haas bemerkt, xvaaro[) de fturiilie
uit elkander gegaan x\-as.

,,St. Hubertus" zegt; ,,Toen
ik voorbij een klax-erx'eld kwam,
hoorde ik eenige doffe slagen o[)
den grond, en daarna rees een
haas o[), dien ik blijkbaar in te
groote nabijheid xmrrast had.
Toen ik naar het leger x'an den
haas zocht, vond ik 0[) een al-
stand van minstens tien schreden
X'an elkander, txvee jonge haas

jes, nauxvelijks eenige dagen oud, die zeker pas de moèdermelk
genuttigd hadden. Ik ben daarom geneigd faan te nemen, dat
het trommelen bij de hazen ook een bijzonder middel isj om
elkander iets duidelijk te maken."

Zien x\-e zoo bescherming en xvaarschuxx ing bij x'ogels en vier
voetige dieren, ook bij visschen komt ze x-oor. Zoo beschermt het
stekelbaarsje, en nog xvel het mannetje, eieren en jono-en te"-en
de vraatzucht van de vrouxvehjke stekeltjes en x"an andere'^ in
het water levende roofdiertjes. J. D.vai.ixek 1)z

SPIONNENVREES.
Hen verhaalt, dat dezer dagen de Engelsche politie een snion

ops[M)ren moest, van xvien zij een zestal x-erschillende fotoera
fische opnamen bezat. Dit herkenningsmateriaal xverd natuuiliib
aan alle uiterste xvachten toegezonden

T VAN DE ST. PETRONIUS.

om den
te pakken. voortxhuhtige

Een [laar dagen, nadat het stelletje foto's een der oosten b.
reikt had, benchtte de chef x"an dat bureau aan het hoifldkx
tier: De portretten der zes mannen, waarx an ojxsiKmine- en 1^!.'
houding verzocht xverd, heb ik ontvangen n
hier reeds in verzekerde bewaring gebracht, terxxEl xx'e den\eTl"
op het spoor zijn. \a verdere observatie kan ook diens o-p. an
geiinemmg spoedig worden tegemoet gezien. nn-

(j.
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Fotifs C, Steenèergh,

DE RIDDERHOFSTAD OUDAAN TE BREUKELEN. BRUG MET GEDEELTE I'.4A' DEN VOORGEVEL.

HET HUIS OUDAAN.Het Huis Oudaan, gelegen ten Zuiden van Breukelen, aan
den rechteroever der Vecht, heeft het zeldzame voor
recht gehad, ontkomen te zijn aan de verwoesting door
de Franschen in de jaren 1672 en 1673, toen zoovele
merkwaardige gebouwen vernield werden tusschen

Utrecht en Amsterdam. Waarschijnlijk heeft het dit buitenkansje
te danken gehad aan de omstandigheid, dat de zuster en erf
gename van den toenmaligen eigenaar, Maria van der Burgh,
gehuwd was met een Vlaamsch edelman uit Gent, Filibert de
Clerque, Burggraaf van Wissocq, Heer van Bonignes, Wieze en
Soestbergen.
Op eenige onderdeden na, zooals de ramen en de ophaal

bruggen bij den voor- en zijgevel, geeft Oudaan veel te genieten
van zijn zestienden eeuwschen bouwstijl, onveranderd als het
gebleven is in den loop der tijden. Bezie de afbeeldingen welke
van dit Huis bestaan, o. a. de beide door A. Rademaker ge
ëtst zooals het zich voordeed in 1719, de teekening door Filibert
■de Clerque, voorkomende in de „Vechtgezigten", bij H. de Leth,
de gravure door H. Spilman uit 1737, de lithografie door P.
Lauters de beide afbeeldingen door P. J. Lutgers, de fraaie ets
door P'j. Arendzen vervaardigd naar een schilderij van J. J.
van de Sande Bakhuyzen, welk schilderij in 1875 gemaakt is,
en de hier geplaatste afbeeldingen, telkens waardeert ge Oudaan
als iets aantrekkelijk-ouds.

Het is niet een indrukwekkend kasteel op grooten grondslag
met grimmige torens en strijdhaftige kanteelen, maar een be
scheiden ridderhofstad, waarvan het oude en het schilderachtige
niet zonder bekoring is. Menig bezoeker der Vechtstreek bleef
onw•illekeurig stilstaan, bekoord door de beide trajigevels tusschen

i.„ „O.-, ,ocl.-antifr torentje opsteekt of door het mooie kijkje■elke een zeskantig torentje opsteekt of door het mooie kijkje
Öd de ophaalbrug tegen een achtergrond van rijk loover. Het
ouderwetsche gebouw, rondom m het water gelegen, vormt een
schoon geheel met zijn lommerrijke omgeving, welke, steeds af
wisselend in blader- en kleureniiracht, telkens nieuNi'e bekoring
aanbrengt Achter het Huis verschuilt zich een boerderij onder
het geboomte en voor het hek breidt een majestueuze eik zijn
forsche takken over den weg uit, — het eenige exemplaar, dat
daar overbleef van de rij, welke m 't begin der vorige eeuwlangs het zandpad prijkte. . j ■ 1 ,■■, 1 u ■

Het inwendige van het gebouw bewaart duidelijk de herinne
ring aan den bouwtrant der zestiende eeuw. Behalve op het

geheel der samenstelling wijzen wij op de balken der zolders, de
zitbanken bij eenige ramen, de eikenhouten wenteltraji en het
keldergewelf, waar de muren, van ongeveer een meter dikte,
opgetrokken \'an reuzenmojqien, goed waar te nemen zijn. Belang
rijk is ook een schoorsteenmantel in het voorx'ertrek, van wit
en rood marmer, met rechtlijnige, eenvoudige stijlen en bo\'en-
stuk; de beide bovenhoeken zijn versierd met kleine medaillons,
welke wapens dragen en op een tropee gejilaatst zijn, terwijl in
het midden een voorstelling in wit marmer te zien is, verbeel
dende een leeuw, vechtende met een stier.

De naam Oudaan, ontstaan uit Oud-Aa herinnert, aan de Oude-
Aa, een riviertje, hetwelk tegenover Oudaan oorsjironkelijk uit de
Vecht voortkwam. Tegenwoordig is er \'an deze Aa te dezer
jilaatse weinig of niets meer te vinden, omdat dit water, wegens
afdammingen, welke in de jaren 1385 en 1525 hebben plaats ge
vonden, verzandde en dichtgroeide van de Vecht af tot den
gelegden dam. Het dorp Ter Aa bewaart nog den naam \-an dit
stroomjije, dat noordelijker de Angstel heet.

Oudaan, leenroerig ,,aan den Gestichte van Utrecht", werd door
de Staten der Provincie Utrecht voor een Riddermatige Hofstad
verklaard op den 27sten October des jaars 153(1. Toen werd het
beheerd door Jan van Duvenvoorde, gehuwd met Vrouwe
Hadewich van Renesse, weduwe van Heer Janc an Drakenborch.

Het wapen dezer Ridderhofstad bestaat uit: een veld \-an goud
met een St. Andrieskruis van keel, beladen met een lambeT van
zilver. Wegens de overeenkomst \ an wajien meent men, dat
het geslacht Oudaan uit het Huis van Loenersloot afkomstig
moet zijn.

De naam was reeds in 't jaar 1350 bekend. Omstreeks 1400
bracht eene erfdochter uit het Huis (dudaan dit ,goecl ten huwelijk
aan Heer Ernst laats, wiens zoon Dirk Taats den naam van
Oudaan heeft aangenomen.

Door het huwelijk van Kornelia, dochter van Dirk Taats,
kwam de ridderhofstad, na het jaar 1441, aan Heer Frederik
van Drakenborch, in wiens geslacht het gebleven is, totdat
Jozijne van Drakenborch het ten huwelijk bracht aan Heer Dirk
van Zuylen. Vervolgens is het gekomen aan den reeds genoemden
Jan van Duvenvoorde. Naderhand is het huis \-erkocht aan
Heer Frans van Sneek, een koopman in wijnen, wiens oudste
dochter Maria huwde met Daniël van Weede, raadsheer in 't
Hof \-an Utrecht. Haar zuster Johanna van Sneek werd na haar
eigenares : haar echtgenoot was Jacob van der Burgh. In diens
geslacht is het huis geble\'en, totdat het in 1718 o\'erging op
de bur,ggraven de Clerque van wie wij Filibert, de eerste aan
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wien uit zijn geslaclit Oudaan toekwam, reeds genoemd lieb-
ben. Tot i8o6 bleef liet goed het eigendom van de luirggra-
ven de Clerque. Toen kocht Jhr J. H. Orth van Nyenrode het,
wiens weduwe, Vrouwe Gysberta Vilhelmina Schroyestein het in
1827 verkoclit aan den HeerVan Breuke!en--St. Pieters, G. Duuring,
die het echter niet bewoonde, maar verhuurde, gelijk liet in den
laatsten tijd eene huur]ilaats gebleven is. Na den dood van den
Heer G. Duuring werd Oudaan gekocht door de tegenwoordige
eigenaresse Mej. M. E. Willink van Collen, bewoonster van het
naburige Gunsterstein.

Nigtevecht. J. W. Verburgt.

DE LASTIGE HOND.

ZE waren zusters, ongetrouwd gebleven, en bewoonden een
oud-hollandsch huis met trapgevels en witte bandjes,
dat in het stille, noord-hollandsche stedeke, dikwijls de
aandacht van vreemdelingen trok. Aaltje en Jansje
waren de dochters van een heereboer uit de Deemster.

Na vader's dood was de boerderij verkocht en zij leefden nu stil
en genoegelijk voort te midden der degelijke maar ouderwetsche
meubelen, oud-blauw porcelein, waar\^an ze nooit of te nimmer
afstand zouden doen.
Het was een vredig leven. Ze deinden zachtkens naar de vijftig,

ze werden een paar ,,antiquiteitjes", zooals Aaltje wel eens
schertsend zei, maar ze hadden geld en waren in het stille stadje
zeer geacht.

Aaltje was de intellectuëele, de schrandere, de levende, de
zich van literatuur — romans van Henri Borel, Anna van Gogh-
Kaulbach, Anna de Savorain Lohman — op de hoogte stellende
vrouw; Jansje was de huishoudelijke, de spijzen-bereidende, de
bloemen-verzorgende, kippen-mestende juffer, die verlangde naar
een.... hond. En dien kreeg ze. De notaris van de plaats
had genoeg van z'n lerschen Setter, kocht een Bo.xer, gaf den
Setter weg.
Dat bracht een opgewekt maar geweldig leven in huis en tuin

van de ,,antiquiteitjes". De lersche Setier draafde door de gangen,
langs de trappen, in de kamers, smeet nu eens een vaas omver,
trapte dan weer de geraniums neer, tot-i een kip dood beet,
toen was 't uit. Hij moest weg. Voortaan geen hond meer.
De notaris kreeg z'n geschenk terug en het huis van de beide
zusters scheen weer even vredig als voorheen. Men ontving,
zonder last van overrompelingen, bezoek van notabelen van het
stadje: den dokter met z'n vrouw, den rijksontvanger, den
notaris... en allen wisten van de gewelddadigheden van ,,Nap",
want zoo heette de hond.

„Maar als u nou's een schippertje nam", raadde de dokters
vrouw welgemeend, ,,zoo'n fijn, zwart schippertje met een spits
snuitje, ach, die zijn zoo aardig, zoo levendig, zoo schrander.
Laat mij daar nou's voor zorgen".
En binnen een week had de doktersvrouw gezorgd rmor de

komst van een ,,allerliefst" schii)i>ertje, aan
beestje met een stomp staartstukie, als een ,„,,ren en een
z'n achterlijfje, een schei"]) snuitje met n paa /- ,• en
geluid, scherp en krijschend. Dat was een fX-pertie
niet duur! Tien gulden voor een rashmidje, een u • . ^
vond de huishoudelijke niet duur! En Lommie rent t imt t } ^ .
trap-af, smeet geen vazen omver, trajite ^een ' " vvas !
beet geen kijipen dood. En zoo trouw als dat^ ,o ̂  A-wèl'
Iedereen, die Jansje maar naderde, werd bekeld : e-u t . ■
wè-wèfl En de zwarte holle oogjes schitterden dan \ si
kwaadaardig. .

,Als je niet wilt, dat de menschen, met wie we
wègblijven," had de schrandere — Aaltje — opgemerkt, a
zou ik dat gedierte wèg doen. Dat beestje keft de menschen
het huis uit". , i -i ■
Maar Tommie bleef. Het hondje was zoo aanhankelijk jegens

de dierenlie\'ende ziel, het bezat zulke brave himdentrouw, he
beschikte over zulk een innig-klinkend .,wè-wèf!" als Jansje met
voedsel aankwam, dat Tommie bleef. Toen kwamen de itx"'-
lottige gevolgen. Als de notaris binnen kwam, kkmk-wè-wè-wel .
Als de doktersvrouw binnen stajite: wè-wè-wèi. Als cle rijks
ontvanger — weduwnaar met drie lastige jongens^ thuis, de
huishoudelijke het hof maakte, dan was 't: wè-wè-wei!
Het was ondoenlijk. En wat de zusters \-reesden, gebeurde

inderdaad; de mensclien ble\ en weg, de menschen gingen groetend
voorbij, de menschen sjiraken \"an; ,,de schreeuwleelijk'
Toen was er een uitkomst. De \"rijer \"an de dienstmeid was

een broer van een hondenkoojnuan in Amsterdam. Die zou t
lastige hondje meenemen en au z'n broer verkoopen voor tien
gulden. En een jiaar dagen daarna kwam er uit Amsterdam een
briefkaart \"an den hondenkoo])man, dat hij het schipjrertje niet
voor die som maar wel voor ,,se\'en \"ijftig" woü koojien. De
transactie werd gesloten. De postwissel kwam en de zaak scheen
uit. Maar niet \'oor Jans.

lederen dag jiraatte zij over het \"erdwenen beestje, ])recs
onvermoeid z'n trouw, klaagde o\'er het noodlottige leit, dat t
was alsof ze geen hond mccht hebben, ze had ook niks....
,,Maar je hebt toch je bloemen, je kip])en, je kanarie", somde

de andere zuster troostend o]i, ,,en je ziet tegenwoordig weer
menschen hier, gelukkig! Wees blij!"

,,Ja, maar ik was zoo aan 'm gehecht", sentimenteelde Jans
met \erstrooide oogen alsof ze iets zocht. ,.En als je nu nog
maar wist, dat-i het goed maakte daar in Amsterdam. Maar dat
weet je ook niet. Zou ik die man niet eens schrijven. Aal?"

,,Schrij\-en? Wat wou je schrij\-en?"
,,Ik woü 'm schrijven ik woü 'm vragen hoe of

Tommie het maakt "
„Ga-je-gang".
En zij schreef op een vriendelijke, open kaart:

Mijnheer,

Zoudt U mij eens willen mededeelen hoe of Tommie het
maakt? Keft hij nog altijd zoo? Of heeft U hem misschien
al verkocht ?

m

Foto C. Sieenbergh,

DE RIDDERHOFSTAD OUDAAN TE BREUKELEN.

Er kwam geen antwoord van den hondenkoojmran. Hij \-ond
die vragen blijkbaar geen briefkaart waard. En dat jirikkelde de
huishoudelijke, die tevens zon goed was \"oor haar kijijien,
kanarie, huisje....

,,Die vent kon toch wel antwoorden," sprak ze op een morgen,
in een bui van verzet, ,,hij kon toch wel fatsoenlijk 't e\"en
schrijven, ik heb toch ook fatsoenlijk...."
En weer schreef ze een open briefkaart, maar nu onvriendelijk :

M.,

Ik had gedacht dat U mij wel zou antwoorden oj) miin
vraag hoe of Tommie het maakt. Maar l' schijnt geen
beleefdheid te kennen. U kunt toch wel begrijjieii, dat de
hond mij nog niet onverschillig is, al heb ik hem \"'erkocht.

Zie-zoo. Die was raak. En ze zou de \ rijer van de meid er
ook eens over aanspreken! Dan kon die z'n broer ook no" 's
een lesje geven in fatsoen. Maar de koojunan zweeg. En zij, Jans
])raatte heel den dag o\er het \-erdwenen hondje,'het kefte wel'
maar het was voor haar.... Ze had immers zoo weinig! Aai
had lectuur, maar wat had zij, Jans? s ■ ^ '

Tot er op een warm zomerdagje gescheld w erd en er een man oi,
de stoep stond, die zich bekend maakte als Flik uit Amsterdani
„Flik?" overjieinsde de huishoudelijke. ,,Is F degeen, die Tomiriie

heeft gekocht? O, komt l' dan binnen alsjeblielt!"
En de bezoeker, de hondenkooj.man, een zware, groote kerel

meteen dophoed, die 'm veel te klein was, oj) het goedioe hoofd
kwam aarzelend en schuchter liinnen, een reus, tegenVien de
huishoudelijke wegens z'n lengte moest ojizien, werd "enood om
te gaan zitten in een staatsie-fauteuil en kreeg er toen van lano.-
„Ik had w^l gedacht, dat U me geantwoord zoü he\-,l,en o]',

m n briefkaarten. Dat vind ik heelemaal niet net \ an l' Ik v raag
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beleefd me 's even te schrijven hoe of
m n hondje 't maakt en ik krijg taal noch
teeken, Nee, zegt U nou zélf...."
De hondenkoojjman uit Amsterdam frun-

nekte verlegen aan den rand \-an z'n dop-
h )ed, koek bescheiden neer en sprak toen
met een oprichtend gelaat naar de ont
stemde dame het volgende :

,,Ja, kijkt U 's.. .. dat hondje daar
heb ik eigenlijk niks an. Dat béésie is zoo
P'Jdig, dat jankt zoo tegen iedereen, dat
ik m gewoon niet kwijt kan. Tegen m'n
eigen jongens, keft-i. legen m'n vrouw
hetzelfde. Mijn kan-i niet luchten of zien.
Da's aldoor maar keffen en nog 'r 's
keilen.... Ik weet er geen weg mee.
Nou geloof ik, dat dat hondje maar aan
één bepaalde persoon gewend wil zijn.
Want as-i niet keft, dan kwaant-ie. Nou
moest ik toch hier wezen, toen dacht ik:
kom, ik loop 's effe bij de juffrouw an,
Ziet U, ik geloof, dat as dat hondje
weer bij U is — ja, dat keffen dat leer
je 'm nooit af, — dan knapt-i weer op,
dan kwaant-ie niet meer zoo.... nou
dacht ik zoo, omdat ü me die brief
kaarten schreef.... misschien wil U 'm
wel terug nemen...."

,,Ik neem 'm weer terug, graag",
juichte de dierenvriendin. ,,.... Ik behoef
er niks an te verdienen", vervolgde de
koopman, ,,U betaalt mijn gewoon wat ik
er U voor betaald heb, dat was, geloof,
tien gulden...."

,,Zeven vijftig", verbeterde de huishou-
delij ke.

,,01 zeven vijftig.. .. want dat beesie
is alleen goed voor wie 'm ken. Voor wie
'm niet ken is-i gewoon-weg een kreng.
En hij kwaant".

,,Kwijnt-i", informeerde de ander, ge
voelig.

,,Als een aap. Hèt U wel 's een aap zien kwijnen? Nou, net
zoo zit-i en als je bij 'm komt, dan is 't wèf-wcf...."

Drie dagen later werd Tommie door vriendelijke tusschen-
komst van den vrijer van de meid in een mandje thuis bezorgd.
En nauwelijks was-i er uit of hij viel van vreugde op z'n rug
\ lak voor z'n patrones, lekte de punten \-an haar schoenen,
dartelde tegen haar oji, kefte, maar 't was een allerliefst gekef
innig, aanhoudend: ,,wè-wè-wèf—wè-wc-wèf— wè-wè-wèf,"—
heelemaal niet valsch van toon of schel maar een ongekend
\-reugde-geluid. Tommie had een epileptischen aanval van blijd
schap ; hij rolde op z'n rug en krampachtig trokken z'n pootjes.
Het was een feest in huis. Maar toen Aaltje, de schrandere, van
een wandeling thuis kwam, overzag wat er gebeurd was en,
eveneens week van stemming, de herkregen schat met zoete
woorden naderde, zette Tommie zich schrap op z'n achterpooten,
stak z'n spitse snuit vinnig in de lucht en kefte zóó nijdig, zóó
fel als men het nog niet \-an hem vernomen had. Hij kwijnde
niet meer maar kefte de menschen opnieuw weg, was alleen
lief en goed voor Jans. tt
Toen heeft Aaltje een wreed besluit genomen. Het moest.

Liever de hond dan de conversatie weg!
Op een dag, dat de huishoudelijke ge-
noegelijk voor inkoopen naar Amsterdam
\v3.s, li6cft clc schr3.ndcic niet bijstcind.
van' een stadgenoot een snoode daad be
gaan. Het móest. Met manshulp werd
Tommie in een zak gewiongen, door
den tuin gesleept naar een stroomend
watertje achter het huis Het was wreecl,
dat erkende ze in stiUe tegenover
zelve, — maar het móest 1

Nooit heeft ze aan Jans haar wandaad
gebiecht! Maar het voornaamste was
bereikt; de schreeuwleelijk was voor
eoed verdwenen en dagelijks verschenen
als voorheen de lieve con\ ersatie-ge-
nooten, informeerend naar en mijmeiend
over de inysterieuse \'erdwijnmg van....
„de lastige hond!"

Fr.vns Hullem.vn.
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Ik heb haar gezien met naar zwareii
toren, de Lakenhal ; haar honderd ven
sters ' in den \-oorgevel lilikten somber
oi) de bijkans verlaten Groote Markt,
waar eertijds de gilden en ambachten
vergaderden, waar de beroemde rederij
kerskamer „de .A.li>ha en Omega" haar
vermaarde landjuweeltm hield. È.n achter
die c'ensters ontzaglijke zalen, waar een
trotsche burgerij machtige vorsten ten
disch noodde: nu was 't er eenzaam en
verlaten . . . Eeuwen, woehge eeuwen heelt
zij doorgemaakt met den St. Maarten,
trotsch gothisch kerkgebouw, dat hatm al
dien tijd een trouwe gebuur was. Eerst
de ,,beschaving" der twintigste eeuw heelt
\'ernietigd, wat door onbesciiaalder voor
geslachten was gespaard. In welken wal
gelijken tijd leven wij, dat men een vcilk
\'an dergelijke monumenten van geschie
denis en kunst durft te herooc'en om
het doel: menschenmoord, met meer
succes te kunnen bereiken ! Lier, Dender-
monde, Nieuwjioort, Diksmuiden en —
met de vernieling van de Unic'ersiteitsbi-
bliotheek het allerergste \-oor zooc'er
België betreft — nu weer Yjieren. Straks
Oudenaarde, Veurne, Damme, Gent,
Brugge!

Zwaar is Yjieren in den looji der eeu
wen geteisterd, door de verschrikkelijke
pest in IJ47, de ,,dood van Yperen",
die aan den bloei dat de stad den eersten
gevoeligen slag toebracht, door veel strijd
later. Beroemcl is het beleg, dat de stad in
1384 had te doorstaan; in een onzer \-orige

nummers is daarover uitvoerig geschreven ; daar is ook \'er-
klaard, waarom men er sjireekt van O. L. Yrouw van Tuyne en
den dag van het ontzet (8 Augustus) den ,,Tuindag" noemt. *)
Nog elk jaar wordt de tuindag feestelijk gevierd en trekt de
jirocessie ter eere van O. L. \'rouw \-an 'luc-ne op den eerste
Zondag \-an ,,Oogst" door Yjieren's straten.

Ter gelegenheid \-an den driehonderdsten gedenkdag van Yjieren's
ontzet, dus in ibd j, is oj) een aardige zangwijs een lied gemaakt,
nog steeds bekend als het stedelied van Y];eren. Dit ,,Tuyndag-
liedje, gemaakt in de dry honderdjaerige jubiley c'an 1383,
stemme: La Vandöme" bestaat uit niet minder dan 18 strojihen.
De eerste Oer luiden in den in 1812 ,,ververschten" tekst, die
\"oor zooc'er deze coupletten betreft, in hoofdzaak gelijk is aan
den oorsjironkelijken, aldus :

leper, o lejier, hoe toont gy u verheugd.
Op uwe Tiiyndag-feeste ziet men u in \-olle c'reugd,
Yraegt men waerom gy al dien ojistel doet.
Antwoord vrymoedig, dat het geschieden moet
Uyt een dankbaere pligt, r oor 't weldaed u gedaen
Door Onse Vrouw van Tuyne, die in nood u bij kwam staen.

HET STEDELIED
VAN YPEREN.De Lakenhal van Yjieren ver

nield, de St. iMaarten verbrand,
het ,,Nieuwwerk" in jiuin. . . .
Schrikkelijke tijdingen 111 deze
reeds zoo jammerlijke dagen.

Machtige dertiende-eeiiwsche gebouwen. PORT-SAID EN HET SUEZ-KAN.iAL.
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V,

't Is sy die leper verlost heft. uyt
gevaer.

Wiens jubiley wy vieren heden van
dry hondert jaer ;

Dan was de stad rondom seer
nauw bei'end

Door d'Engelsmannen en door 't
oproerig Gent.

Maria siet het aen, die groot
\-ermogen heft,

Maria troost en huli) aan haer lieve
lejierlingen geft.

leper twee maenden bevocliten
sonder vrucht,

De bondgenooten seyden, sich berey-
dende ter vlucht:

,,Van heel de stad men siet alleen de
kmyn:

Sij is Iresloten in eenen sterken Tuyn !"
Sij trokken schielijk af, be\u"eesd \-oor

meerd'ren nood ;
Loft al de Tuynsche Maegd, die ons

haren bijstand bood.

Uyt dankbaer hert, voor soo
krachtig gena.

Bied men Maria hulde jdigtelijk
jaer \-oor en na.

In Oegst daer toe den eersten Sondag
staet.

Als binnen leper het blijde klokspel
gaet.

Wanneer er toeloop is \-an duyzende
van li én

Om onze Vrouw te dienen en den
ommegang te sien.

In de volgende coupletten wordt verhaald

Foi

,,Wat men vol eer en deugd
Alhier den laatsten Tujmdag heft gesien tot ieders vreugd".

Vooroj^ in den optocht de ,,ambachten", ,,in pronk-gewaed
vergaerd", daarachter de geestelijkheid, selïens de ,,torre van
David", praalwagen met tal van edelen. De in alle ommegangen
populaire Reus ontbrak niet; hem omringde een sterke lijfwacht
,,in silver harnasch gekleed". Dan volgden ridders van Sint
Michiel ,,met blinkende slag-sweirden", (Ie koninklijke gilde van
de Maegd Barbara, de ,,Bogeniers van Sint Sebastiaan" met
„gulden kokers aen". Hun volgde ,,van nabij een soete melody
van fluyten en schalmeyen". Dan een wagen met god Neptunus,
omringd door ,,jonge meirminnen van schoonen hupschen swier".
Duyvels ontbraken almede niet in den stoet. Schoon was de wagen
van het Sint Jorisgilde en de ,,gulden wagen, die verbeelde Sa-
lomons troon", maar het allerschoonst die van O. L. Vrouw van
Tuyne. Maria scheen, omringd door schoone engelen, uit het
graf verrezen, naar 's hemels troon te klimmen.

....,,Bij duijsende menschen hebben dit gesien
En konne niet begrypen hoe 't soo konstigh kon geschien".
De laatste strophe vertelt dat hij, ,,die ons dit liedeken eerst-

mael heeft gedicht" een jongman is
,,boekdrukker is sijne plicht." Naar men
wil, was 't de drukker Frans Bellet,
afkomstig van St. Omaars.
Met den aanhef van de ^^oorlaatste

strophe willen wij eindigen:

Oorlof, ó leper, ö wijd vermaerde steê!
Hoe hoog sag men u praelen als

gy waert in peys en vrêe...

a C. Üieenbergh.

DE LA KEN HAL TE NIEUWPOORT, ZOOA LS ZE ER SINDS 1480 HEEET UITGEZIEN.
IVe herplaatsen dit kort geleden reeds opgenomen cliché, om de droevige tegenstelling met den tegeniooorcïigen

toestand beter te doen nitkomeen.

BANBURY KOEK.
Iedere plaats heeft zoo zijn sjieciale gebak en waar dit al

ontbreekt vult men de leemte aan met mop])en. Zoo is 't in Holland
en ook vaak daarbuiten. Banbury is beroemd om zijn koek en
toen laatst de Bisschop van M^nrester per sjjoor reizend daar
eenige minuten oponthoud had aan het stationnetje, schoot hem
het bestaan dier lekkernij te binnen, de lust cmtwaakte om er
kennis mede te maken. Rondkijkend uit het portier zocht hij
iemand tusschen reizigers en kijkers op het ]ierron, die hem een
Banburykoek zou kunnen bezorgen. Een lanterfantende jongen
was gauw gewenkt en kreeg in opdracht om \'oor den Bisschop
als de wind een driestuiverskoek te gaan koopen. Als Vielooning,
mocht hij voor de meegekregen sixpence ook \-oor zich-zelf een
e.xemplaar aanschaffen.
De jongen liep als een haas en kwam ras terug, natuurlijk al

etend van zijn koek. De trein stond op vertrekken en het
bisschoppelijke gezicht moet erg lang geweest zijn, toen de jongen
hem in plaats van de begeerde lekkernij drie stuivers in zijn
hand drukte onder de met vollen mond gemompelde woorden;
— Ze hadden er maar een meer, meneer! G.

*) Zie „Builen" van 28 Nov. 1.1. blaclz. 573.

HERFST.
'k Ga uit om de herfst te verov'ren,
De herfst met z'n rood-gouden tint,
Om in m'n harte te vangen,
Al 't moois, dat 'k buiten nu vind.

Muziek van de dorrende blaren.
Die ritselen onder m'n voet,
't Lied van den machtigen stormwind
En, zonne, Uw stil-gouden gloed.

En lang nog daarna, als November
Al uitspreidt zijn nevel en-wa.
Klinkt nog 't zonnige herfst-lied
In 't harte blij-jubelend na.

Edith Heide. «Sd-d
Haagscti Hl. Bureau,

DE LAKENHAL TE NIEUWPOORT NA DE BESCHIETING WiN HET ST4DJE


