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EEN VERHAAL VAN
„OUDE KRANTEN"

II. Holland de bakermat van de eerste courant

DOOR Carel J. BrensaDe beoefening van de boekdrukkun,st bracht
lang niet dadelijk verandering. Wel kwa
men er nu en dan blaadjes uit met enkele
verhalen van belangrijke voorvallen. Zooals

b.v. bet „Journal d'un Sou", dat in 1494 eenige
malen tijdens den oorlog te Napels verscheen. Dit
blaadje werd in de straten van Parijs verkocht,
sa Door dit venten en verkoopen van de nieuws
blaadjes in de straten kreeg twee honderd jaar
later de eerste echte Fransehe Courant den spot
naam van ,,Takkebos". Dat kwam zoo: Het luid
keels venten van de ,,Gazette" was een nieuwtje
en trok de burgers naar de ramen. Hiervan maakte
een venter van takkebossen eens handig gebruik,
om een tijdlang juist achter een verkooper van
Gazettes aan te ioopen. Als de krantenman riep
„Gazette" — dan riep de houtverkooper: „Takke-
bos". Natuurlijk in een of ander Fransch venters-
zinnetje, dat wij vermoedelijk niet zouden hebben
verstaan. Maar het eindigde hiermee dat het pu
bliek de krant en het takkebos tegelijk hoorde
venten en ten leste de krant den naam van tak
kebos gaf. SI Het wachten was inmiddels op
iemand, die regelmatig een blaadje zou uitgeven
onder een vasten titel en met volgnummer. Fn
dergelijke blaadjes verschenen langzamerhand en
in verschillende landen. Toen werd de eigenlijke
Courant en meteen de naam geboren. SI In den
be ginne heetten de blaadjes nog naar de gebeur
tenis A\ aarvan zij het verhaal gaven. Zoo heette b.v.
de allereerste te Amsterdam gedrukte Courant
niet ,,Courant", maar: ,.Yerhael van den Doot
des Advoeaets Johan van Fldebarneveldt". S3 In
de wandeling noemde men ze: „'t Waerachtiffh
Verhael". Maar spoedig begonnen deze „Pam-

blaadjes laiigzainerhand de
namen van „Zeitung-' — ■ .N<wv>*" - ..Nova" —
,,Keiation" — ,.Nouv(die- (ui soortgelijke. Deze

"elm^r vrijAvel beliouden gebleven. Jn di' Latijn-
Snoti V"" naam ..(Aizette" voor.
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de latere iT" ̂ J'*"b'^unierband de naam
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'Donderdaeghfe Courant.
PÓOLEN,PRUYSSnN,&c.WAiihouu-dcn '". Afi-t. AUt (iclV Vofl «rf.b cvec Lcin-

b-jf{:ii beiiiht, »!*« op'i ̂ili!:iV«i vx:i Dptvl'anKa
acndfn Conmr.h, tim Miidlf} * '"'"'i Ijpiirtênacnce-
Jjcbien Uorolcaiko Itect't alpCvaeiüi^hi, uimlin tcivtii
Tin alle Cüningliicl^c Gcoad? miuinueU ic vctie<cl;ercn,

cnKemoa;;.iD7t «ncn vout het i^cJcveiicnaiici.! randcsChutn
acnluwnli te brJyirkcii. Oud-itii6v!ien het den Coninaii cditct de
Ktap^vo'fketen iiyt d'oinlrppende PUeücu tc limcn tucVett, oinds
Giumit'jtnen .dicin Mumlou', N.mi;o* , Utacbv, Kaliitcken B;i-
ItKirrii.w Ifi'.jen .dacr mcdetc vetftci^kc!). wc. dl gctun-
finnitei, da.ile Tattci^c«nij!,c Coüekcnl>ylijligenomc" t cntn«
hunopdw Kuo: a.ct dcDnipct gepicn \»-jicti, alwaci Iv de Quar-
tiefca'dct Mn;ïuv:VvU UncU» dic Ikiv.ei bero.tit, «i iniondeih'^t
di:e Steden uyij;cplnnJ.-n tiidden. Daci tonde cockeen CoüJilcn
Hoo.'inun iiyr "Tai^owiccopdcn R.n.ruyt gcwcctl ii|ii. den «.elc-
kencen racaiidc.i Al\ietltiit. d.e nvt dct Moiconw met ece Stofco-
viffcn tc nighfjiiaiu. b::oou , en cm (^jdtcii llm t vanhtia wegligc-
brai-.'it liebncn.dct cUke iii .y PiciJtn, veelderiunde fkeii.k uerck
oiaiid.-i. Uodcliiilte Witrii betion:, ailbo by dtlc Sttitcvcclc Koop
lieden gewcetl ai|U : ddc h'jddc lijn toiybidti tot tijn Majefteyt gc-
Tinmcn cnnnrl dclclve Iv.kennen. Om ainlcfciftt wijder at'liicuek

, \vart oTcr ̂(litiJtLmiievt fecr bedroeft w.m : gemelde Dame «jaim
iHtir.ni dei' SMitr, la t Huyi van den Hattogh tan Morteiuatc, taer

I Vadcf. aL .UT li. faTTile oen Dierlt van dcgitde V «tk In de Kcfti.
I  'Jn S'. MiipfcciKtti graflificett : {)• kccU undcdc Hcyl.gc djgeti tn
, CTinp^gn;c van >l^ifime dc Scitunaldaet dnotg^Uwcht; uuerde
; Coniiiginm lirude, d.;i d ablcrtic \an die Oiine l-er ^chrele Hof be-
' dtögfdë.nrclt rvTTacr oniboder.,oniliacr Air.pi tan Damed lUoncur
by füet ti- lojtreii bckkdeti, dan wett niei gelooft, da: li« t^recn

I  farzilii, allüo ly nciui fne ccn lijn Majcft. wil eydcbeo,
[ 001 hafrtvvcn n>( TionitvaiiïW haer Sukci te gacii eyndigcn. Dm
; PiTCTiJFljC'tancin den BiUcbóp van Condoni, licblKtiaèiigrdach-
I  lenTafUlffncvefliacuccgcvcp, datallbod.-prclcntie vaninccrge-
t 3icJlfcT1jii"ic'acn"'t ftot nodiehwaa, hctaronaei raligbeyioiet ot<
I deGijiMl .rryTJafr ic Bl;>ven.
j  ~J'/ir:js7^n KJ ri[ril L'-tn van dc Sooncn v.iH dcti Martjiiis
dc 11 S-illc v.'icrdc op voorleden Di iif;3d2i».ia dc St ract Ouciic-

; paud , door ctm MujijiietürrdesConiogsovereen vcririul,
. darly l-tmcn over een Bal-ll.i!{h inde Kiicfebaciii^ckrt^en
,1 h.uiiicii, jiict y .Siccckcn doodt gcflccckcu. Hit Lcgcrv.in
I den Princc v*xi Condctal jyooo^ltti tc Voeten loooo Pacft
, den llcrrkziin.cn dar vnnTiwnntt i eoooPirrilen cn acrw»/»

Amsterdamsche Courant, Haarlemsche Cou
rant, 's Gravenhaagsche Courant. En bovendien dan
nog de naam van den dag, waarop zij gewoonlijk
uitkwamen. Want dag-bladen waren het volstrekt
nog niet! De drukker en uitgever van zoo'n
blad moest vergunning of octrooi van het stads
bestuur hebben en mocht dan zijn blad op een
bepaalden dag doen verschijnen. Zoo was de eerste
Courant in Amsterdam gedoopt: „De Amster-
damsche middelweeksche of Woensdagsche Cou
rant". Later kwam erbij van een anderen drukker:
„De extra Amsterdamsche Saturdagsche Courant".
En nog later de „Amsterdamsche Donderdagsche
Courant". Dat was om ze uit elkaar te houden!
S3 Zoo was het in iedere stad. 03 Maar er zat
nog meer aan dien titel vast. Verscheen de courant
gewoon op tijd, dan heette ze daarenboven nog:
„De Ordinaire" Courant — dat wil zeggen: de
„gewone" editie. Dat stond ook al in den kop.
Maar gebeurde er iets bijzonders — b.v. een ge
boorte of overlijden in het Stadhouderlijk Huis —
dan verscheen wat \v ij nu nog noemen 'n extra editie;
dit was dan 'n „Extra-Ordinaire" Courant. Zoo
dat men het geval kon beleven van een „Extra
ordinaire Amsterdamsche Saturdagsche Courant".
Soms was de courant wel eens, inplaats van enkel
voudig, op een dubbel vel gedrukt, vanwege het
vele nieuws: de begrafenis van een Oranje-prins,
het verslag vai een veldtocht of iets dergelijks
en heette dan: „De dubbelde Coui'ant". Dan stond
er nog in den titel bijgevoegd: ,,De Extra ordinaire
dubbelde Courant wordt verkocht voor den or-
dinairen prijs!" S3 En mocht het eens gebeuren,
dat de courant wat laat verscheen, of dat er een
nummer kort achteraan kwam, dan heette deze:
de ,,Na-courant" .... of de ,,Dubbelde Na-Cou
rant" Of de „Delftsche Extra-Ordinaire Vrij-
dagsche Na-courant". Enzoovoort. Gaat u maar
eens na welke groote verscheidenheid aldus te
maken was. SI De aanduiding „Donderdagsche"
en ,,Zaterdagsche" e.d. verviel in den loop der
jaren als onderdeel van den titel der courant en
maakte plaats voor dag en datum, nummer en
jaartal, zooals we tegenwoordig nog op onze bla
den zien. Maar toen er voor de Haarlemsche Cou
rant concurrentie verscheen in den vorm van een
nadruk van dit blad, zette de uitgever het woord
,,Opregte" voor zijn titel, zoodat van toen af be
stond: „De Opregte Haarlemsche Courant '. SI En
van het jaar 1795 af tot 1813 toe moest op last
van de Eransche regeering de repuhlikeinsche
leuze: ,,Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ho
ven den titel van elke Courant woorden gedrukt.
En daaronder nogeens: ,,Eerste (Tweede, Derde
enz.) Jaar van de Bataafsche Republiek". Het

was de Haarlemsche Courant weer, die het eerst
deze Eransche boeien verbrak en in 1813 opeens
in den ouden vorm en met den vroegeren kop
verscheen. S3 Inmiddels ging in den loop der
jaren het Courantwezen ontzaglijk vooruit. Uit
vinding op uitvinding werd toegepast. Algemeene
Couranten en weekbladen verschenen. Het Cou
rantzegel werd opgelegd. Het formaat werd tel
kens grooter. De eerste echte Couranten waren
blaadjes papier van ongeveer 17 hij 26 cm, aan
heide zijden bedrukt. Allengs groeiden ze uit
tot een formaat van 30 hij 52 cm. Vervolgens
kwamen ze dubbel of met een ingelegd blad. Enzoo
voort. Aldoor kwamen nieuwigheden. De concur
rentie en de zucht tot buitengewoon doen bracht
verschillende uitgevers zelfs tot zonderlinge experi
menten. Zoo verscheen er in het midden der negen
tiende eeuw een blad, dat ,,Tlie Constellation"
heette en zoo groot was als 'n behoorlijk biljart.
Het zal verschijnen om de 100 jaar. We kunnen
dus binnenkort het tw^eede nummer tegemoet
zien. Het kleinste ooit verschenen blad is „El
Telegramma", een dagblad in den staat Mexico en
elf centimeter in het vierkant groot! (Slot volgt)

Een stad, door den wind
ingesloten

DOOR R. BlijstraAls men met Sinterklaas of op Oudejaars
avond, terwijl de gure wind door de straten
giert, den hisscliopw ijn op tafel ziet komen, dan
denkt men omvillekeurig even aan dat bevoor

rechte land, waar de druiven niet in kassen, maar
op het vrije veld rijpen en waar de eeuwige zon zelfs
in den winter hart en lichaam van de menschen ver

warmt. Het land van zon en w ijn, waar de menschen
weinig behoeften hebben, omdat de natuur hun al
zooveel biedt, waar men vroolijk en onbezorgd van
den eenen dag in den anderen leeft, waar elke hoer een
zanger en elke vrouw een danseres is! Zoo ongeveer
stellen Avij ons het Zuiden van Frankiijk voor, als wij
hij wijze van uitzondering eens een glas wijn drinken:
daar waar deze hij ons zoo kostbare drank een
dubbeltje per liter kost, moet het leven gemakke
lijker en aangenamer verloopen. SI De waarheid ligt
in dit geval niet in het midden, doch geheel aan den
buitenkant, ten minste Avat de streek aan de Middel-
landsche Zee tussclien Perpignan en Montpellier be
treft, de befaamde Vermiljoenkust. Troosteloos is het
roode en harde land van Narhonne, troosteloozer dan
de Avoeste klippen van Bretagne of de grijze rotsen
van Schotland. Al vluchtend voor de Avintersctie
koude van de Noordelijke landen, verAvactit men in
den trein dat eindelijk de egaal grijze lucht zal
breken en dat de zon, die om dezen tijd van het
jaar hij ons als een krachteloos oud mannetje slechts
een valen schemer Aveet te verspreiden, in volle
kracht over de met Avijnstokken beplante akkers zal
schijnen. En inderdaad, is men eenmaal Carcas-
sone voorhij, dan klaart de lucht op, de hemel krijgt
een strakke, hlauAve kleur, als op een hel gekleurde
prentbriefkaart, de aarde wordt fel rood en in den
trein doet men zijn jas uit en zet de verAvarming af.

(Slot op hladz. 575)
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BOERENWONING MET ,,STEEG'' TE STAPHORST

In het land van Staphorst en Rouveen
DOOR Jac. Gazenbeek [Slot]PRACHTIG liggen langs den weg en aan de

lommerrijke zijstegen de boerenhoeven, alle
huizen van eenzelfde type, dikwijls nog met
kleine ruitjes in de ramen, de voordeur met

het overal in Staphorst terug te vinden versierings
motief in het bovenlicht. Tan terzijde gezien den
ken wij aan het langgevel-type, dat ook in Brabant
en op de Noord Veluwe („de Zoom" bij Nunspeet)
inheemsch is, maar in laatstgenoemde streken zijn
het dan meestentijds arbeiders- of dagloonerswo-
ningen van klein foimaat. Hier, in Staphorst en
Rouveen, staan we veelal voor kapitale boerde
rijen. Woonvertrekken, stallen en bergruimten lig
gen achter elkander gebouwd onder één geweldig
lang, rieten dak, dat prachtige golvingen vertoont
en daar de boeren, indien nieuwe ruimte gewenscht
is, achter het oude perceel maar weer een nieuw
stuk aanbouwen, bereiken de huizen somtijds een
respectabele lengte. Ik vond er zoo een van dertig
meters lang en — het was absoluut geen uitzonde
ring! SI Met de groote baanderdeuren roepen de
woningen (vooral die, welke een houten topgevel
hebben) herinneringen op aan de Twentsche hoeven
van het zuiver Saksische halle-type. S3 Er zijn
voorts verschillende dingen, die den nauwkeurigen
opmerker verrassen en te denken geven. Soms zijn
het kleinigheden, zooals b.v. de glimmend gepoet
ste koperen platen om het sleutelgat in de voordeur.
Ze hebben vaak den vorm van een hart, evenals de
lichtgaten in de vensterluiken. De kleur der verf is
buitenwerksch ovei"s\egend lichtgroen, stal- en zij
deuren zijn groen of blauw, een enkele maal scha-
votrood (zooals b.v. op de N. Veluwe bij Doorn
spijk), maar wanneer zoo'n zijdeur voor uw neus
opendraait, verrast de binnenzijde u meestal met

haar helderrood geschilderde oppervlakte. S3 Héél
mooi zijn verder de melk-rekken terzijde van de
boerderijen. Ze worden in beinelsb]au\\ e kleur ge-
veifd en voorzien van allerlei witte versieringen.
Golflijnen, krullen en spiralen, maar ook zes- en
achtpuntige sterren, dooreengestrengelde cirkels,
vele roosvorniige en andere stralende motieven
komen er op voor en doen ons iederen keer ojinieuw
denken aan het oeroude zonnesvmbool en den Sak-
sischen inslag, dien de bevolking verraadt. SI
Want bouworde, versieringsmotieven, geliruiken en
dialect, zij wijzen zonder twijfel alle' in dezelfde
lichting, zij loochenen ondanks aan te ^^iizen ver
schilpunten geenszins de verwantscha]) met Salland
en Tweiithe. SI Langs den grooten wetr ^vandelen
WIJ 111 de richting Rouveen. herbaabbd'iik tot uit
kijken genoodzaakt door de hooiwauens tm de fiet
sers, niaar telkens ook ..go<Men dag- geknikt door
boeren en boerinnen. Wie 7,ei ook eveer, dat de
Staphorster geen vri„idelijkl,ei,I k,-nt ? SI Hier endaai ..taan klerne meisjes aan <l,.ii «,-g „C het erï
h! mini^'I vroiixven. maar dan
noi 11 e n"'

i, s,"' ■ ""k alliMiiaal ,1e lange
Veil bli fTh -jo, k,.y--iii«del.
schaar ils ^ ^ alleraardigst gezicht, die kinder-Tn zich (mar '7 -7" ''-P-abool verlaat
eebabbel vro V'1 ^^^i t-,'rspr,.i,lt ,,nder radf^enaoDet, vioolijk ueklenu<>v <1...- i i i
en kleurig vertoon der 1 , V
veen T \ . SQ In Roii-
Staphorst, de heer ^Klo ^ansanie dingen vertelt ̂ wr '" i"' ^een warmte en fijn gevod'klinl't'j  ̂rvuci iviinivt er m zijn stem,
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als hij spreekt over de oude dingen,
die hem zoo lief zijn en die hij wil
behouden en beschutten, zoolang
hij daartoe bij machte is. SI Van
de burenplichten vertelt hij en hij
maakt ons duidelijk, dat de onge
schreven wetten der gemeenschap
hier nog volkomen gerespecteerd en
nageleefd worden. Om een paar voor
beelden te noemen: Bij het ver
bouwen of nieuw-bouwen van een
boerderij moet de grondslag veelal
belangrijk opgehoogd worden met
zand. §3 Dan helpen alle omwonen
den, niet alleen de naaste buren,
maar ook andere Staphorsters en
trekt men er gezamenlijk met de
karren op uit om het zand aan te
voeren. Hulp, die niet met geld
gehonoreerd mag worden, doch die
„naober -plicht is. SQ Bij het verhuizen gaat het iet
wat anders toe. Dan is er geen buur of omwonende,
die een hand uitsteekt, want hij, die verhuizen gaat,
keert de oude buurt immers den rug toe en zoekt
een andere ,,stee . De toekomstige buren ziijn de
aangev^ezen helpers en zij komen dan ook met hun
wagens den verhuisboel halen en brengen alles naar
het nieuwe adres. SI Bij vreugde en leed, bij brui
loft en begrafenis vindt men elkander, staat men
elkander bij en — aan geld denkt men niet. Bij
ernstige ziekte waken niet alleen de huisgenooten,
maar vaker nog de naaste buren. Doet de dood zijn
intrede, dan zijn het weer de buren, die zorgen voor
het afleggen en kleeden, het aanzeggen en het uit-
noodigen van familie en bekenden. SI De begra
fenis zelve geschiedt er nog op de aloude wijze. De
kist wordt op den boerenwagen geplaatst, links en
rechts komt een bos stroo te liggen alsmede de
touwen, die straks noodig zijn om de doode in de
groeve neer te laten. Een blauwgestreepte deken
bedekt de lijkkist. S3 De twee vrouwen, die de
gestorvene het naast waren, nemen plaats op den
wagen en ten teeken harer rouw trekken zij de
donkere mantels, die voor deze gelegenheid gedra
gen worden, over hun hoofden. En achter den lijk
wagen volgt de eigenlijke stoet, mannen en vrou
wen, soms wonderlijk dooreenloopend, soms streng
afgescheiden, de mannen voorop. S3 Wij praatten

PR
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EEN „NIEUW'' BINNENHUIS TE STAPHORST

ODUCTEN VAN EEN VERDWIJNEND AMBACHT

nog wat met Klooster over dit en dat, maar gingen
daarna weer terug naar Staphorst, waar we nog
even wilden aanloopen bij den stoelenmaker. Dit
oude ambacht (evenals het draaien van spinne
wielen, haspels, enz.) wordt nog steeds in het dorp
in eere gehouden, alhoewel te verwachten is, dat
het gedaan zal zijn, zoodra de tegenwoordige be
oefenaar de oogen voorgoed zal gesloten hebhen. En
dat oogenblik kan wel eens niet zoo ver meer zijn,
daar Van de Weerd midden in de tachtig is! SI ,,Als
u naar hem toe wilt" zei Wethouder Klooster, „moet
u zóó en zóó loopen, maar als u d'r niet uitkomt,
vraagt u maar naar den ,,wielendraaier". Dien
kent iedereen hier!" S3 We gingen op weg en inder
daad waren we weldra genoodzaakt nog eens naar
het adres te informeeren bij een pienter-uitziend,
oud boertje, dat heel genoeglijk, het petje in de
oogen, aan den weg te kijken stond, naarstig kau
wend op een hooisprietje. SI „De wiel'ndraaier?"
herhaalde hij onze vraag, al kauwende. ,,Bedoel u
't Vosje?" SQ ,,Nee", zeiden we, ,,de wielendraaier.
Van de Weerd!" S! „Nou, det klopt, die nuumt
wi'j 't Vosje!" Daarna duidde hij ons precies uit,
waar we de werkplaats konden vinden. ,,Ja' det ies
de muujte weerd" voegde hij er aan toe, „daar
komp 's zoemers van alles, berennen en gra'em!" SI
Het bedrijf van den stoelendraaier is stellig waard
bezichtigd te worden en men ziet met vreugde den

ouden Staphorster hezig aan
de draaibank. Aandachtig zien
zijn oogen toe, de handen staan
gevoelig gericht tot het nauw
luisterend werk en wat ten leste

glad en rond, sierlijk en doel-
matig-van-vorm gereed ge
komen is, draagt de kenmer
ken van het oude, eerlijke hand
werk, verschilt — hoè kan men
niet altijd met woorden weer
geven — in zijn karakter be
langrijk van het i-azend-secure,
maar zoo dikwijls doodnuchter
aandoende fahrieksproduct. SI
Enkele werkstukken van den
Staphorster ,,wielendraaier'',
tegen den buitenwand van zijn
werkplaats opgesteld en daar
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een l)aar getuigen
t

(L en al

van.

vader, peter en nieter, nog^
In inissidnen de pastoor.ineH middelpunt: de pasgeln»» <
niemand in de kerk <r
seliril bal
SI Het gaat _
zoo'n gewichtig oogeiiidik. j ,
der zekn heilif!e sacran.en.en. 1..

unbewus

Mi-seliien Jienierkt
iijv er niet een

breien.

gefotografeerd, worden hier onder uwe aandacht
gebracht als een hulde aan het langzaam maar
onherroepelijk verdwijnende ambacht. SI Langs
een zij steeg, waar wij voor 't laatst nog eens genoten
van de prachtige, oude hoeven, de lichte vroolijke
kleuren, de kleine bloemtuintjes met stokrozen,
O.-Indische kers en afrikaantjes, wandelden wij van
den stoelenmaker weer naar het dorpscentrum, om ' "7, i i .pim m
daar de autobus op te wachten, die ons naar Zwolle geboorte , de p, • 4I i^ n eiiiig
zou terugbrengen. ̂ We hadden nog enkele minu- levend Watp*, i le 1 ^ xileciiti<dieid. <b' beteeke-
ten en wandelden heen en weer, terwijl we de uiterlijke luistei om ^ p wijzen de doop-
rood-groen-en-blauwe wagens nakeken, de boeren- nis ervan is nooit begin:
kerels en de bontgekleede vrouwen met het glinste- gebeden al uit; van de oiu t ^9-- tot. aan het
rende oorijzer .... Ze trokken weer af en aan naar ,,Wat vraagt gij van de JkeiK ^ , rreiking der brandende het lage land en ze zullen dat nog eenige dagen einde, het gebed bij de overrei vi ^ ̂
blijven doen, tot al de kampen er weer liggen, licht- kaars aan peter of meter, toe>peling oj '
en geliggroen als gladgeschoren kleeden. S! Maar dende lampen der wijze maagden, die beren geligg

a

dan wacht den menschen
van Staphorst ander
werk, dan trekt alles naar
het Zuiden, naar den hoo-
geren grond in de richting
Rouveen, want op de ron
de, lange ruggen tusschen
de hoogveenstrepen staat
het koren goudgeel, bui
gen de zware aren om en
liloeien de aardappelvel
den met groenig-witte of
bleekpaarse bloesems. SI
Wanneer wij terugrijden
naar de stad is een ge
weldige donderlucht om
hoog gekomen boven de
wijde velden. De rogge-
akkers steken vreemd,
vaalgeel af tegen den
loodblauwen hemel, in de
verte naar den kant van

Hasselt regent het reeds
en van tijd tot tijd schimt
een schielijke lichtstraal
door de wolkenlagen naar
belleden. SI Daar slaat

dan de bliksem zijn goud-
vonkelende zicht en soms lijkt het of een vurige
punt een zigzaglijn trekt van den hemel tot in het
hart der wijde, rijpe velden. SI Straks komen daal
de maaiers en de bindsters uit Staphorst, dan zingen
de wetsteenen langs het metalen sikkclblad, valt
het afgemaaide graan ruischend om en schittert
de zon op zilveren oorijzers en zwaaiende zich
ten! S! Zoo komt de zomer en gaat voorbij, weer
gevolgd door de andere seizoenen en in dien gang
der jaren bewaart het oude, merkwaardige dorp
tusschen Zwolle en Meppel zijn eigen aard en ka
rakter. Moge de goede, oude zede, al wat kernach
tig is, kenmerkend en schoon, daar blijven voort
leven tot in lengte van dagen!

DOOPVONTEN
DOOR L. Spruiï

HET gaat zoo onopgemerkt, een ,,doopje" in onze katholieke kerken. Er dromt een

groepje menschen samen in de doopkapel:
de priester in superpli en witte stool, de jonge

KOPEREN DOOPVONT TE LUIK
Ntiar het afgietsel in het Rijl;sniiisetiin

n-

aren

toen (b- Bruidegom nep.
Ons tegenwoordig dooj)-
ritueel is gegroeid met
de eeu^^ en. maar ook de
oudste tijden kenden,
voorafgaande aan den
eigenlijken doop. een kor
te belijdenis. Eerst van
Christus allemi. later —
toen ketterijen de li.
Drievuldigheid gingen
Ijetwijfelen — uitgebreid
met een korte belijdenis
ook der Saneta Trinitas.
Maar was de geheele cere
monie missebien vroeger
korter, de plaats waar
men doojite was ook in
de kerk <ler eerste eeu

wen van b«*t grootste ge
wicht. A olw asseneii. die
zieli in groot en gtUaie uit
liet hoidondt>in luekeer-

deii. Aserden gozainrnlijk
in (ten Paaselinaclit dooi

den bisschop gedoopt.
Nog vinden w e vele toe
spelingen op hun witte

doopkleederen, op de dubbele verrijzenis: van Chris
tus uit het graf en van de ziel uit het doojiw ater. in de
heerlijke liturgie van Paaschzaterdag. die immers
niets anders is dan een steeds-meer vervroegde
Paaschnacht-viering. Dan wordt ook de doopvont
plechtig gewijd. De gebeden hierbij, oud als de Kerk,
zijn van een diepe, plechtige scboonbeid. Ook op den
dag voor Pinksteren wordt bet doopwater gewijd;
vroeger werden dan de geloofsleerlingen gedoopt, die
met Paschen om de een of andm e redtm nog niet ge
reed waren. Evenals in de Paasebwa-ek bevat de
liturgie der Pinksterweek toespelingen oji de nieuw-
gedoopten. SI \^'as dusw elliebt bet gebedencornplex
dei oudste tijden kleiner dan nu: de doopvont was
het zeker niet! Men bouwde afzonderlijke doopker
ken baptisteria, met een ko(-peldak onder welks
middenpunt zich het doopbassin In-vond. Want
behalve dat de massale Paascli-doop een groote
n doopen verschilde. Uudtijds - en dit is vrijwel 1200 jaar lang zoo

hl ondercbunpeling. de oostersche kerk nóg gelumit. In de elfde eeuW
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begint de doopvont, oorspronkelijk nog zeer groot,
de oude bassins te verdringen, die van steen in den
bodem waren uitgehouwen en waarin men met tre
den afdaalde. Bij de steeds verdere uitbreiding van
het Christendom bleken in eenmaal gekerstende
streken deze bassins overbodig, daar alle volwasse
nen gedoopt waren en de kinderen ook in een klei
ner bassin wel ondergedompeld konden worden.
Begon er voor volwassen bekeerlingen wellicbt al
een andere wijze van doopen op te komen? Het
concilie van Chelsea schrijft in 816 voor: infantes
semper mergantur. S! Bij die beperking der onder
dompeling tot de kinderen —■ om welke reden dan
ook — komen de doopvonten in gebruik; eerst van
steen, later van metaal en vooreerst nog tonvor-
mig. De oude benamingen baptisterium (doopkerk)
en fons baptismalis (doopbron) gingen nu op de
vont over. Toen later de doop door begieting ge-
brnikelijk werd, veranderde ook de grootte der
doopvonten en reeds in de gothiek vinden we den
bokaalvorm, een kuip op voet. De ronde vorm ver
dween niet geheel, maar men zag toch voornamelijk
zes- of achtkantige vormen. De aparte doopkerken
verdwenen tegelijk met de bassins en de doopvon
ten kregen haar plaats in de kerken. Daar de ker
kelijke overheden aandrongen op afsluiting van het
gewijde water, werden de vonten sinds het midden
der dertiende eeuw algemeen van een deksel voor
zien. Hier en daar al vroeger, zooals bijvoorbeeld
het geval is bij de beroemde vont van Regnier de
Huy in de St. Barthélémy te Lnik, van 1112. De
deksels, eerst eenvoudig, werden in den gothischen
tijd zeer uitgewerkt en op het laatst waren zij zóó
zwaar, dat ze aan een soort kraan opgehangen wer
den en bij gebruik van de vont daaraan konden
worden opgetrokken. De doopvonten o.a. in Den
Bosch en Breda (zie volgend nr.) geven daar goede
voorbeelden van. SI De Kerk schreef en schrijft voor
dat de doopvont, om haar uiterst belangrijke func
tie, moet staan op een passende plaats in het kerkge
bouw, afgesloten met een hek of anderszins. De meest
gebruikelijke oplossing is een doopkapel, van de kerk
uit toegankelijk. Ook aangaande het materiaal be
staan voorschriften. Het moet onporeus zijn. In de
oudste tijden gebruikte men hiervoor steen en her
haaldelijk komen we in de Middeleeuwen nog het
voorschrift tegen: baptisterium sit lapideum. Maar
reeds in het romaansche tijdperk treffen we enkele
metalen vonten aan. De allerberoemdste is wel die
te Luik, nog heden ten dage een meesterwerk van
materiaalbewerking en symboliek, met dien tref-
fenden Doop van Christus in de Jordaan. Intus-
schen is ons een bisschoppelijk schrijven van pl.m.
500 overgeleverd, waarin als uitzondering ook hou
ten vonten werden toegestaan, mits dan van bin
nen met metaal bekleed. Van die houten vonten
zijn er twee in het Fiiesch Museum te vinden. Zij
zijn waarschijnlijk bij nooddoop van kinderen ge
bruikt. Hiertoe werden houten vonten nog wel aan
gewend, maar wanneer ze geen houten binnenwerk
hadden, moesten ze na gebruik verbrand, d.i. aan
profaan gebruik onttrokken, worden. SI Er zijn ons
uit de oudste tijden geen doopvonten overgeleverd.
De geleerde liturgist Dom Henry Leclercq O.S.B.
beweert, dat geen enkele vont, die uit de 6de of 7de
eeuw heet te dateeren, ouder dan de 12de eeuw kan
zijn. Wij zullen ons als leeken wel veilig buiten

deze kwestie houden. Toch schijnt men met stellig
heid aan te nemen, dat de oudste doopvont in ons
land — die van Eenrum — minstens uit de 10de
eeuw dateert. Over het algemeen zijn de steenen
doopvonten in West-Europa omstreeks de 11de
eeuw in gebruik gekomen. Die van Eeni'uni ver
toont nog den cylindervorni en heeft nissen- Jaren
lang deed zij dienst als kalkbak. De doopvont te
Doorn, versierd met gesluierde vrouwenkoppen en
rozetten, dateert nit de 15de of 16de een"^^ en is
ongeschonden gebleven doordat ze dienst Joet als
voet van den preekstoel. Wel niet direct haaj. jjg.
stemming, maar toch heel wat minder prof^^n dan
de functie van kalkbak, zooals in Eenrnin' Vuilnis
bak (in Terwolde), tninvaas, slijpsteen of g^'^tsteen
(Amstenrade). Ja, er is wat gesold met onde
doopvonten! Het materiaal is natuuriij^ steen:
roode zandsteen, zerksteen, mergel, ardi^^^steen.
Monnikendam bezit een achtkantige vont g^ij.
zen mergelsteen uit de 13de eeuw. Later "U^^'^den er
düovekolen in bewaard. (5^"^ volgt)

ROMAANSCHE DOOPVONT IN DE KERK TE HORST (L.)
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DE BLOEDHOND
EN DE BASSET

DOOR P. M. C. ToepoelNog pleegt men op St. Hubertus in Frankrijk
en in België honden te zegenen en nog
wordt jaarlijks bij de opening van het sei
zoen in een kerk te Brussel een mis voor de

.  opgedragen, maar de prior van de abdij in de
\^..n>Tinen is reeds voor meer dan twaalf eeuwen,

nt in 727 of 728, overleden. Ook zelfs de Sint-
Hmbertus-kapel, door aarshertogin Isabella in 1610
1  •• Tervueren voor het zegenen gestieht, is sinds

(T in onbruik. Maar Sint Hubertus, tot zijn
nhclit gemaand door de versehijning van een hert
met het kruis in het gewei, toen hij zieh zelfs op
Goeden Vrijdag aan zijn hartstocht voor de jacht
overgaf, is en zal altijd'blijven de schutspatroon der
•  ers 'zooals zijn ras in het Fransch Chiens de
Sfiiit Hubert zal blijven heeten, al werd in andere
tallen de naam bloedhond. ̂  De abdij had tweeërlei
slag honden, zwarte en witte. SI Eerst rijst de

• ag waar zij vandaan kwamen, doch evenmin als
hif vrij wel eenig ras kan men daar een stellig ant-
voord op geven. Een enkele Britsche schrijver
Imalt er oude schrijvers als Gratius en Strabo bij
om den Engelschen oorsprong van het ras vast te
stellen. Het zou door de Romeinen uit Engeland
^ar Italië zijn overgebracht en zoo in Frankrijk

raakt. Ook zouden de Britten deze honden vroeg
met de Galliërs geruild hebben. SI De heer L. See-
fcrs in leven medewerker aan ,,Buiten , een des
kundig en belezen man, schrijft in zijn „Honden
rassen", dat Caius Silius Italicus, die in 75 n. Chr.
leefde, in zijn gedicht „de bello punico" beschrijft
hoe in den derden Punischen oorlog de Romeinen
in den beslissendeii slag vierhonderd honden ge
bruikten, welke „zwart zijn, ooren hebben, die lan-
.  zijn dan de twee van een anderen hond en een

zeev hoog voorhoofd". Buiten oorlogstijd jaagde
men met hen. Romeinsche legioenen, welke na den
strijd naar Gallië trokken, zouden de honden heb-
13611 meegenomen. SI Het „Rook of Hunting",
Turbervilc's vertaling van het werk van Jacques du
Fouilloux, geeft een fantastisch verhaal. Biutus,

een Trojaan,
zou na aller

lei avonturen

met z ij n
bloed- en

windhonden

in Cornwall

zijn beland
SI Tegen de
m O g e 1 ij k-
heid, dat de
kruisvaar
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bloed hond

zouden heb

ben meege
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ken de schrij
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teren van andere drijfrassen bijgedragen. \ an de
Xlle eeuw af tot de Fransche Revolutie heeft de
abdij jaarlijks eenige honden aan den koning van
Frankrijk moeten afstaan. Zij kregen aan het hof
na kruising den naam grands chiens blanes du
roi, later ook greffiers. S3 De witte variët<dt is
ook in Engeland verdwenen i). Hij In-ette er Tal
bot. De slowhound en old southern hound stam
men waarschijnlijk van hem af. terwijl hij (rehruist
met den snellen greyhound in den staghound en
den foxhound zou voortleven. SI D^e donkere
variëteit echter beleefde in Engeland een grooten
tijd. Zijn neus verbeterde alle drijfrassen. ̂  Zirn
werk bestond behalve de lange jacht, in oorlo<Ts-
en politic-arbeid, waarbij zijn onverbeterlijke reuk
den vluchtenden vijand, den misdadiger en den
wdddief in het nauw bracht. Sl De Britten hebben
veel onderling gestreden en vooral bij de stroop
tochten op de grens tusschen Schotland en Encre-
land gebruikte men van weerskanten d(>n bloedhond
Bruce en allace zijn volgens de balladen door hem
in groot fevaar geweest. ̂  Fopsell beschrijft hem
reeds in 1607 als thans. Bouw. kleur, geluid, alles
klopt. Zijn eerwaardig hoofd toont reeds de droeve
uitdrukking en de rimpels. Sl Bewick prijs hem in
de f^xllrd"» T"f f-*-'- dande foxhound. Sl Zooals zoovele rassen dreigde ook
dl , daai zijn werk snel verminderde, in de voriee
eeuw verloren te raken en werd het door de fe!
voering der tentoonstelling,■„ gered. Maar de keir-
meester heoordeelt alhum het liehaam en zoo drXtontaarding in andere opzichten. Gelukkiè eei, fr
lieeit zijn rasvprponitrinrr r. , ^

het

I) In I.iiffol.nul j;i, nia.i!' uici jn w .i ,
opstellen schreef, e.uie reis d,u,r W ,I " """ '
rleeren in tle unigevinK, rvanrv,,,,,- ^jj'';,, ''''
thenshirehoumls, M. O. l' ,,it \G ,V 'Idoch voor werk fokt en da' n ti, l ''"h kh y, ,li,. ,
knust. Hij liei ons tnss, !,, '"^^l'.uuul nit W
vol niajesl,-it en ik rieii onlm,.,-,! "'"'-n - .Ir
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vijftien jaar zoo ijverig ter hand genomen, dat de
bloedhond een fameuze werker is, zelfs op koud
spoor. Menig Britsch politie-corps hezit er één of
meer en vaak roept men de hulp der groote kennels
van werkende bloedhonden in. Dit zijn tegelijk
tentoonstellende kennels en nog niet lang geleden
won te Londen een bloedhond een kampioenschap,
die juist iemand, die een politie-man gedood had,
had opgespoord. Daar men in deze eemv zooveel
propaganda heeft gemaakt voor den Duitschen
herdershond als speurhond is het waarschijnlijk
gewenscht er op te wijzen, dat ook bij de honden
de specialist meer bereikt, dan wie alle onderdeelen
van het vak voor zijn rekening heeft of, zooals
hij den herdershond het geval is, het politie-werk
hij eene kudde schapen. Ik heb te lange ervaring
met den herdershond om niet te weten, dat elk
hunner beter ruikt dan ik en dat menigeen hunner
een behoorlijken neus heeft. Maar daar ik óók er
varing heb met andei'e rassen, w'eet ik, dat jacht-
rassen, vooral de drijf
honden en het meest de

bloedhond, beter zijn in
dit opzicht, van ouds
her hun vak nota bene!

Zooals ik geen bloed
hond of anderen hond
met lang, neerhangend
oor zou kiezen voor

waakhond, zoo zal ik
voor speurw"erk niet een
ras met het staande luis

teroor nemen. Het is

waar, dat het roofdier,
w olf, vos, tijger en leeuw
goeden reuk aan een
staand oor paart, maar
die moeten alléén voor
alles zorgen en kunnen
dus zich niet op het één
toeleggen ten koste van
het ander, zooals onze
rassen van honden, die
niet zelfstandig leven, doch lid eener samengestelde
gemeenschap zijn geworden. De naam bloed
hond is zeer misplaatst voor een zoo goedaardi-
gen, beschaafden hond. Bloed zal of duiden op
zuiverheid van ras óf op het volgen van het bloed
spoor, dat het aangeschoten wild achterlaat. SI
Ten onrechte spreekt men van den Amerikaan-
schen of Cubaanschen bloedhond. Deze beruchte
helpers der slavenhouders waren kruisingen tus-
schen mastiffs, Amerikaansche foxhounds en van
wat verder toevallig gekozen werd. Een ras vorm
den zij niet. De vermaarde legerhonden op Ja
maica, die hij den wapenschouw generaal Walpole
tot de vlucht in zijn rijtuig dwongen, hadden
Duitschedoggen-bloed en w aren geen bloedhonden.
S! Als huishond heeft de bloedhond het bezwaar,
dat hij kwijlt, terwijl hij op straat onafgebroken
een of ander spoor volgt, of men hem aan de lijn
heeft of niet! SI De bloedhond werkt het best
zijn spoor aan een zeer lange lijn uit en heeft hij
het, dan gaat hij vaak zoo snel, dat, is zijn ge
leider hereden, het paard moet galoppeeren. S! In
uiterlijk is hij een zeer forsche, liijna plompe hond
uiet diepe, breede borst en op stevige beenen. In

I
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tegenstelling tot den foxhound is zijn voet normaal
groot. S! Hij snuffelt steeds, dus houdt hij meesten
tijds het hoofd omlaag. Al is hij een zelfstandig
werker, toch ,,vertelt" hij wat hij waarneemt met
zijn hooggehouden staart, zooals alle drijfhonden
het elkaar doen. S! Zijn hoofd is zeer bijzonder. Het
is lang en smal. De achterhoofdsknobbel, dien de
jager jacht- of reukknohhel noemt, is opvallend
groot. Het oog moet midden tusschen de punt van
den neus en den achterhoofdsknobbel in liggen en
de geheele lengte moet voor den reu minstens
30 centimeter bedragen. Vooral op en bij het hoofd
is het vel ruim. De bloedhond heeft dan ook veel
keelhuid en buigt hij het hoofd voorover, dan vor
men zich de bekende ,,denkers"-rimpels. De oogen
zijn klein en liggen diep. Reeds op oude platen ziet
men hoe het zware vel het onderste ooglid weg
trekt, zoodat het bindvlies bloot ligt. Dit noemt
men de ,,haw". Snuit en voorhoofd gaan vrijwel
zonder stop in elkaar over. SQ Terwijl type natuur

lijk boven alles gaat,
ziet men graag forsche
honden. De reu moet

minstens 64 centimeter

schouderhoogte halen en
boven de 40 kilogram
wegen. De beharing is
kort en zacht. De kleur

is zwart met roodbruine

(tan) afteekeningen,
rood, roodbruin en één-
kleurig donker vaal-
roodbruin (tawny). Soms
loopt door het donkere
haar daskleurig haar.
Wit is geoorloofd aan de
borst, de voeten en de
punt van den staart. S]
Evenals de bloedhond

is de basset een

drijfhond met individu-
eelen aanleg. Behalve
enkele leden van het ras,

die huishond zijn, jaagt de basset in meutes, maar
toch toont hij zich zelfstandig. Vindt de één een
spoor, dan vergewissen de anderen zich er eerst ter
deeg van of het juist is, eer zij hem volgen en men
moet opletten, dat zij geen verschillende sporen
kiezen. S! Nu geeft het wild, dat zij jagen, namelijk
hazen, hier aanleiding toe, want er liggen meestal
verschillende sporen bij elkaar. S3 Daar de basset
langzaam — en dan ook uiterst nauwgezet —
jaagt, volgt het gezelschap hem te voet. Ö3 Van
uiterlijk is de basset een reusachtige dashond met
,,hound"-kleuren, d.w.z. bruine en zwarte platen op
wit en een bloedhondachtig hoofd, schoon niet zoo
ruim van vel en dus minder rimpelig. Schouder
hoogte zoowat 34 centimeter en gewicht 18 tot 22^2
kilogram. SI Dit ras stamt uit Frankrijk, waar
Gaston Phoehus in zijn „La chasse aux bêtes
sauvages et aux oiseaux de proye" (1350) het bij de
konijnenjacht behandelt. Het had toen nog rechte
beenen en was kort- en langharig. SI In Frankrijk
bestaat het, zooals in dat land met meer jacht-
rassen het geval is, in tal van variëteiten. De voor-
beenen zijn recht, eenigszins of sterk gebogen en de
beharing glad, ruw of ertusschenin. Men gebruikt er

EYNALlON AND BA KBARA
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(Jen })assel. tJians voor de Icorte jaeht op allerlei
wild. sa In de tweede helft der vorige eeuw deed
liet ras zijn intrede in Engeland, waar Sir Ev<;rett
Millais het op wetensehappelijke wijze en door één
enkele kruising met den bloedhond zóó verbeterde,
dat het er beter dan in zijn geboorteland is. sa Ik
zag na den oorlog alléén gladharige. Sa Het zijn

-onderlijk uitzicn<lewonderlijK uii^

28 XoMMiiher

dieren niet hnn zware voor.
wezen,
en de

,dlel)ong mogen wezen
boonon. .li.- ""'t I"; O,■ rikaar to.- ™ 1
Do ""''"■g''''''''''' .'i'uiilnii. SI Zij Indibcn liet diepe
vni^teu wiikeii iicicii jinii • tf "Xd van don drijllnind. oen ii)i en top „ftoed g,.
zicbt en zijn aardige liiiislionib ii-

Basoetoland, het Zuid-Afrikaansehe Zwitserland
(SDOOR H. V. MeyerowitzBASOETO" heeft slechts voor onze Europee-

sehe ooren de beteekenis van een bepaald
Negervolk te omvatten. Woordelijk ver-

"  taald beteekent het niets anders clan ,,de
mensehen" en spreekt
boekdeelen voor een trots
van het gekleurd volk,dat
zich geen anderen naam
dan dezen gaf. ,,Lessoe-
to"is hun land een ,,Ses-
soeto" hun taal. Deze
behoort tot de door de
Europeesche geleerden
gevormde groep der Ban
toetalen, de talen zuide
lijk van den Zambesi,
met uitzondering van die
der Bosjesmannen en
Hottentotten. Het is me
nigmaal merkwaardig,
welke moeilijkheden het
opteekenen der inboor
lingentaal meebrengt.
Een der talen in het land
is hetBapoethi. De eenige
Europeeaan, die het be-
heerscht, is een trader,
die kort geleden wegens
wisselvervalsching in de
gevangenis van Masero
opgesloten werd. Deze
gelegenheid grepen de
mannen der wetenschap
aan: dagelijks wordt de
gestrafte door een philo-
loog bezocht, die uit zijn
mond het Bapoethi op-
teekent en de woorden tot een lexicon ver
zamelt. De eersten die de Basoetotaal in Latijnsche
letters opteekenden zijn zendelingen geweest. S3
Vroeger bestond er kannibalisme in het land en
volgens de wetten van den vooroudercultus \verd
de menscheneter dan niet door de inboorlingen
rechtspraak gestraft, daar hij nu een onaantast
baar ,,drager van het heilige gebeente van den
doode" geworden was. Zulke dingen komen tegen
woordig natuurlijk niet meer voor en zelfs geven
Europeanen in vele gevallen, zoo bv. bij diefstal,
indien zij de keus hebben tusschen hun eigen en de
inheemsche rechtbank, aan de laatste de voorkeur,
omdat dan de dief de dubbele waarde van het ont
vreemde terug moet geven; bij recidive het drie
dubbele enzoovoort. De boeken der Basoeto's in
hun eigen taal worden gedrukt in de drukkerijen
der zendelingen, hetgeen kenteekenend is voor de
cultureele verbinding tussehen inboorlingen en zen-

Futo's K. Liihiiiski
BOSOFTO-HOFDEWLFCHTFR. JS

.'oi)
dedingen. De Hrotestaiils(die zending heelt haar
centrum te Morija en verbengt zi( b in het bezit van
een landbouw -jjrneistalion: de Hooms( b-Katholieke
missie beeft aan den voel van bet Maloeti-gebergte

een Alrikaanscdi ..Rome''
gesticdit. Met den tropen-
Indm oj) bet boofd rijden
de ])aters per motor als
artsen naar de zieken. 83
Keri goed aanknoopings-
])nnt voor (dke wijze van
ontwikkeling is de aan-
gcdjoren intelligentie en
bandigbeid der Basoe
to's. Met hun pottebak-
kers- en vleehtproducten
b(d)ben zij zich een eigen,
in Zuid-A frika gaarne
geziene exportmogelijk-
Indd ge^cdiapen. Hun wij
ze \ an })ottebakken is de
oudste, die zonder draai-
sebijf — het relatief mo
derne. iniiners 500 jaar
\ . (k uitge\ <)nden instru
ment. A oor haar hut zit
tend wrijft de Basoeto-
vrouw de harde klei fijn
OJ) een })latten steen en
voegt bierbij stukkenvan
een ouden, gebroken pot.
Waarom? A ele Europe
anen houden het een
voudig voor bijgeloof,
maar in werkelijkheid is
bet een zeer doeltreffend
middel om te voorkomen,

(umassa te sterk krimj)t en dan bij
het hakkeen sju-ingi. De klei \ an deze streek is zeer
kiaelitig en krimj)t daarcbror bijzonder gemakke-

^  f^lotte A\(>rdt de kbd met water vermengd, bewerkt en tot deeg gekneed. Hieruit
maakt de vrouw een kogelvorm. j>erst er met de
viiij^eis een steeds grooter worcbuid gat in en door
de een,, hand er in „■ <lr„kk,-n en de sul,„a.nie metd(^ andeie hand van hinten ti-ften t,- Innid,'!! vormt

I"" (trwensohten
een knh'l '■ 'T '""tenkant wordt met
uch 1 „ l"t waarna .h- pot op eenlueiitige j^laats gelegd wordt

m

dat de niernve kb

om Inun zoo langzaam
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ongeveer zoo taai
nu^t een stuk koe-

mogelijk te laten d
als leer geworden, wanmou
hoorn of ecm elad bto <r i--vlakte een .natten fthnT'"k.iiln Y,"'''"'
mogelijk er, viiór l.ij i„ Y' '"'ï' "f
met een houtje of Inumen 10 0 ^omt,f^tilt bjii-oniamenten of



28 ■No\embpr 193() BUITEN 575

primitieve leekeningen in te griffen. Nu wordt
midden in een !?teenlioop een bed van droge koe
mest en takken gemaakt, de geheel gedroogde pot
ten worden hierop gelegd en met koemest toege
dekt. De massa wordt aangestoken en het vuur
brandt al het brandbare weg, waarna de gloeiend
roode potten in de asch langzaam afkoelen. Het-

is dus eerst laateeen morgens gebakken Avordt,

handwerk kon een vrijen man waardiger zijn, dan
het maken van hoeden? Aldus kwam bij het vlech
ten als traditioneele vrouwenarbeid ook het hoe-
denvlechten door de Basoeto-mannen".

in den nacht gereed. Elke dezer potten is een kunst-
Averk, die in iedere lijn den persoonlijken smaak van
den maker Aveergeeft. SI Nog belangrijker en geraffi
neerder is de vlechtkunst der Basoeto's en daar dit
voor alle dorpen een aanzienlijke bron van inkom
sten vormt, staat zij onder de toegeAvijde bescher
ming der stamhoofden. De traditie heeft vastgelegd
welke vooiAverpen zooAvel door mannen als vrou
wen en Avelke alleen door een van beide seksen ge
maakt mogen Avorden. Matten zijn vrouAvenAverk,
hoeden dat
van man

nen. S! Om
een idee te
geven van
het Afrika
van heden:
toen wij bij
den Basoe-
t O h O O f d-
man Letsie
M O 1 a p O
k w a m e n,
zat deze
juist voor
zijn huis een
boek van
H. G. Wells,
„W e a Ith,
Work and
Happiness
of Man
kind", te
lezen. Zijn
onderdanen
zijn een volk
van mees-

BASOETO-KERKKOOR TE MORIJA, ON

rVJ

ver

dat
ons

een

DER LEIDING VAN EEN LANDGENOOT

terhandwerkslieden en deze ontAvikkelde Negervorst
verklaarde mij den zonderlingen oorsprong van de
werkverdeeling tussehen man en vrouw: ,,Toen de
machtige Basoetovorst Mosjesj alle versplinterde
stammen en stamresten verzamelde en aaneensloot
tot het Basoetovolk van tegenAvoordig, kenden de
mannen slechts de taak, die de natuur en de natuur-
Avettenhun voorschreven: de jacht, de visscherij,het
hoeden van hun vee. Daarnaast hadden zij geen tijd
voor andere dingen. Intusschen zijn de Basoeto's
een vreedzaam boerenvolk geAvorden. Er bestaat in
het land weinig gelegenheid meer voor de jacht en
van helang bleef voor hen slechts het hoeden van
hun vee. Langzamerhand begonnen de mannen
zich ook voor het handAverk te interesseeren. Met
aangeboren heerschersinstinct kozen zij uit de
voorhanden mogelijkheden die, Avelke hun het
waardigst voorkw amen. \ olgens oud-Afrikaansch
geloof is het scherm het symbool des hemels. Be
halve een scherm bevindt zich boven het hoofd der
menschen slechts de hoed, om zoo te zeggen dus
een middelaar tussehen hemel en aarde. Welk

Een stad, door den wind ingesloten
(Slot van bladz. 567)

ARCASSONNE heb ik nog nooit anders dan
onder regen gezien", verzekert mij een vrien
delijk medereiziger, „maarinNarbonne schijnt
altijd de zon. Maar u zult het er niet Avarin

hebben", voegt hij er bij als ik mij in mijn handen
Avrijf van plezier. „Het waait er flink en het kan er
koud zijn ook". SI Je bent op zoo'n oogenblik te
beleefd om iemand tegen te spreken, en je denkt:
„Als Noorderling zal ik toch wel tegen een beetje
Zuidelijken Avind kunnen; bij ons Avaait het ook wel

eens hard en
dan schijnt
de zon niet
eens. Die
goede man
is natuurlijk
zoo door zijn
mild kli
maat

wend,
hij bij
met

f 1 i n k e' n
Noord-Wes-
ter van de
duinen zou
Avaaien". En
je kijkt nog
eens over

het land: de
zon schijnt
fel in je
oogen en je
ziet jezelf
binnen een
paar weken
bruin wor

den . . . totdat je in Narbonne uit den trein stapt
en den wind van voren krijgt. En dan kom je in
een straat met platanen en je herinnert je, dat je op
het land bijna geen boomen hebt gezien: alleen de
lage knoestige stammetjes van den Avijnstok, en de
Avind fluit en huilt en giert; je wordt een hoek om-
gezwiept en komt in een hotel waar de ramen van
binnen met luiken geblindeerd zijn en de waard ver
zekert je, dat het heel mooi Aveer kan zijn, als de
wind maar ophoudt. En Avanneer houdt hij dan op?
Ja, dat Aveet de Avaard ook niet, dat kan nog wel een
paar Aveken duren. En een heel vriendelijke gast in
de gelagkamer verzekert je, dat het het heele jaar
door Avaait en dat daarom Narbonne, dat maar een
15 km van zee ligt, nooit een behoorlijke badplaats
kan AVOrden, want 's zomers stuift het zand door je
kleeren heen. En intusschen loeit de Avind door de
luiken, zoodat je kleeren aan de kapstokken al vast
een voorproefje van den zomer ontvangen, en de tem
peratuur is 6 of 7 graden beneden nul, terAvijl de zon
hoog aan den hemel staat . . . De Cers, zoo heet deze
wind, een broertje van den Mistral uit de Provence,



576
buitea

w'is

sluit je in je kanier op, liij sluit de menselien in, liij
sluit de ^(diecde stad in als een doorzielitige, maar
daaroin niet minder solide muur, en alleen liet bed is
vrnmdelijk en warm in dit harde land en je luislert
eenigszins verslagen naar het klapperen van een los
geslagen raam, het breken van glas en het huide
ren van den wind, die elk oogenhlik een anderen
fluittoon laat hooren. Plotseling schalt van heneden
uit de gelagkamer een mannenstem tot hoven in het
gebouw; zij voert een hevigen strijd tegen de elementen
huiten, maar nu komen er nog andere hij en het angst
wekkend en dreigend geloei is even uit het huis geban
nen, Het gezang klinkt hier niet als een loflied, als een
uiting van vreugde, ,,als eenDionysische extaze",maar
als een bezwering, een strijd tegen de harde natuur,
een gezamenlijk zieh vereenigen tegen dien gemeen-
schappelijken vijand . . . den wind. En zoo is de aard
van de menselien, die deze troostelooze, hoomlooze
vlakte bewonen: gesloten en stuursch, doordat zij
zich steeds op zichzelf terug moeten trekken, doch
soms solidair en zich vereenigend ten einde niet
geheel alleen te
staan in deze fel

gekleurde woeste
nij, waar de zon
alleen licht geeft
en geen warmte...

Zoo ziet men

de menselien tus-

schen twaalf en

twee, als alle kan
toren en winkels

gesloten zijn, sa
menhokken op de
kade aan deAude,
eikaars luwte op
zoekend, en toch
kleumend, terwijl
even verderop de
kolenbrander zijn
koopwaar gemak
kelijk aan den man brengt, en 's avonds zijn de straten
verlaten op een enkelen voorbijganger na, die tegen
den wind in worstelt. — De ̂ vijnvelden huiten de
stad liggen onder het ijs, doch op die, welke men niet
onder water heeft laten loopen, ploegen de hoeren in
groepen van vijf of zes hun akkers af, want in den
winter moet niettegenstaande de felle koude het land
verzorgd woorden. „Geen gemakkelijk leven hier",
verzekert mij een oude man, terwijl hij zich in de
handen blaast, blij, dat ik hem een reden verschaf om
even in de luwte van een dijkje uit te blazen. „En
als de zaak niet behoorlijk geploegd wmrdt, komt er
niets van terecht. Kijk maar eens naar dat land
daar, je ziet er nu al onkruid". 03 Inderdaad ver-
toonen zich daar al groote bossen witte kruisbloemen,
w^aarvan het onbegrijpelijk is, dat ze niet bevroren
zijn. S3 „Ja, nu bevriezen ze nog wel", antwoordt hij
op mijn vraag, „maar over een tijdje schieten ze des
te harder op. Bij dien heel feilen wind ben ik zelfs een
paar dagen thuisgebleven, maar het blijft hier waaien
en zoodra het zachter wordt is alles, wat je nu zoo fel
rood ziet, grijs. De huizen, de wdjnstruiken, de weg

mmm
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wiin\ehh'n aan. Je moet elk
l^oed land k

goe(

nie t

wij daar nog wij
benutten, en bet laJid is
herbaalt bij peinzend. ..Alleen niet water hek

last, zelfs bim- vlak bij de nieren . S! Bij on.
ik vol trots. „Daar ligt het land zelfs kg.

neden den zeespiegel . S] „Een p*k land . zegt hij
niet vermoedend, dat ik het zijne mm.-tens even
vreemd vindt. „En w at verbouw en jullie daar? Graan,
zeker en mais?" S3 „Mais niet. daar is het koud voor!
wel graan, maar vooral veel weiland zuivel, melk,
boter en kaas". S3 ..Een beel ander bedrijf, dus de
heuvels zijn daar
geen heuvels, onzi

Ix^rroeid niet gras?" ,Er
hoogste heuvel is

zijn

f-:

EN OM NARBONNE LEGT MEN
WIJNAKKERS AAN

een honderd

meter hoog, behalve heel ver in hit Zuiden, maar
dat is al op de grens". S! Ik tracht hem uit te leggen
aan de hand van een teekeiiing in hel zand. hoe onze
polders liggen, dat het drooggemaakte meren zijn
voor een deel, dat wij het water steeds weg moeten
pompen, en wij begrijpen elkaai na eenige moeite.
Alleen krijg ik bij het afscheid het gevoel, dat ik ge
weldig heb opgeschept en dat in zijn \ erbeelding er

nu een land heel

in 't Noorden be

staat. even groot

als Frankrijk (ter-
wijl ik toch uit
drukkelijk verze
kerde dat Holland

niet veel grooter
is dan Langue-
doc), dat volko
men plat is en
heeleriiaal groen:
huizen. land. hoo

rnen en misschien

zelfs een paar
menschen ...

En dan komt er

plotseling een
dag. dat de windDE

gaat liggen, de

en de menselien, het heele land is grijs. Nu is het 110
mooi, in den -winter, maar in den zomer houd je het
heeleniaal niet uit. Verderop, in de bergen. Die daar?
Dat zijn heuveltjes, tot boven aan toe onder de rotsen

menschen zitten onmiddellijk op de terrassen van de
café's en overal hoort men, zooals wij elkaar ver
heugd toeroepen: „Een mooie dag. geen regen", de
verademende klanken; .,Geen wind vandaag". De
auto's, die hier een heele straat lang toeteren, om
zich boven het gehuil van den wind te kunnen doen
gelden, beheerschen nu het geluid van de stad. want
als je gew end bent drie kw art van het jaar den blinden
en verdoofden voorbijganger te w aarschuwen met een
signaal, dat sterk genoeg moet zijn om het gefluit
van den storm te overstemmen, kun je op dien
enkelen stillen dag je hand. die den hoorn bedient,
niet zoo snel aan de stilte doen wennen. Een anti-

lawaaicanipagne zou dan ook in Narbonne weinig
zm hebben, tenzij men eerst den wind er van kon
overtuigen wat zachter te blazen. Helaas krijgen
de automobilisten den volgenden ochtend gelijk, en
\yordt de stad w eer ingesloten door den orkaan. Zij
ligt weer eenzaam als te voren op de kale vlakte,
ingesloten door dorre heuvels en verzandende zout
meren, de trieste uitloopers van de blauwe Middel-
landsche Zee . . .


