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EEN VERHAAL VAN
„OUDE KRANTEN"
III. „Janus" — PIet blad met de twee meeningen

door Carel J. Brensa (S.'oi)Ook in Nederland breidde het Courantwezen
iicli in de 18e en 19e eeuw verrassend snel
uit. Nog niet in den zin van de geweldige
oplagen, uitbreidingen, abonnementen en

advertentiewezen, zooals dat gebeurde na de af-
sehaffing van het dagbladzegel in 1869. De opkomst
van de Courant manifesteert zich allereerst in haar
algemeenheid. De Krant ging de toenmalige wereld
veroveren, overal verscheen de eene courant naast
de andere. De Amsterdamsche, Haarlemsche, Leid-
sehe en Middelburgsche Courant bleven niet meer
alleen en tot hun stad beperkt. Er kw amen: Histo
rische kranten, Fransche kranten, Half-Holland-
sche en Half-Fransehe kranten. Staatscouranten
en Departements-couranten. Fr kwam 'n Staat
kundig Dagblad van de Zuiderzee naast een voor
de Maas en een voor de Waal. SI De uitwassen
van den prachtigen groei bleven natuurlijk niet uit!
Naast de vaste Stadscouranten verschenen week
blaadjes, die hun lezersterrein zochten op het
platteland: De Reizende Nieuwsbode, De Fxtra-
Wekelijksche Nieuwspost. De Hollandsehe Weke-
lijksche Nieuwsvertelder en meer van dergelijke.
S] Fen erge uitwas wms wel in de 18e eeuw de
stroom van bijzondere blaadjes, bestemd voor zeke
re groepen mensehen. Niet alleen gelijk in Duitsch-
land, waar op zekeren tijd een courant verscheen
voor landloopers en in latere tijden verschillende
gevangeniskranten, kranten voor werkloozen, voor
den landman ol voor de boerenvrouw en. Maar kleine
kranten met een zoogenaamde tendenz, die bepaalde
meeningen zochten te verkondigen of die bij zekere
groepen burgers trachtten in 't gevlei te komen. Si
Voorbeelden van deze blaadjes waren ,,De Domkop"
en „Het Weekblad voor den gemeenen man"
Hie rniee was dan natuurlijk niet bedoeld de ,.slech-

JANUS
VERKEZBM.

1787, - 1795' -

SUUM CUI<iUE.

N°. I.

Ditigsdag den 7. yuny.

D='e oiriWCTiteliBg ?o al haar kleuren met al haar Rcvolgen, zou diir zifnf ea
jisos zou uit zijn' {olitielen dood niet verrl/zen? . . . Hlj allccu zoo lo zijn*
jf/ren fiaap volharden ; lerwijl ondcrtujfohcn alle zijne vrienden , buurcn en
hondgcnoofcn om ftrljd hunne bezigheden hervatrcnj en bIj 't ecrftc haanen ge»
feraai ean den omwcnielingsmorgcn weder beginnen, d.iar zij bij den fcbccnicr»

. avond van den ^jaare okzes iiaennw J7S7 geëindigd hebben? Necnl ——
('( zij luct cedrlgbcid gezegd!) maar dan zou dc otsweorcling n:ct complcee
zijn. 't Ia waar: jabus bcgsf zich wc! wat vroeger dan zijn buurcn ter rust r
doch dit had zijn reden : hij zag den avond vnMen ; en bij wist bij ondervinding,
dat tnen In "t dooJcer niet dan broddelwerk inaakr,- cn om bij de kaars te werken,
daar toe had hij zijn oogen te Hef. Ja, Ik wil het niet ontveinzen . da: ik forn.
tijds met innerlijke ontrocrirg op imjn legerflcde vernam, hoe fommlge ztlf in
t loiddca van den acvenjaarigca zucht rustig vooriwezkccD, zonder zich aan >
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man"-
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Heel <^011-
s e q u e III
was d d' t
wel nii't-
want aan

gezien niGn
in die da
gen voor
het begrip
,.gewoon

de t e r rn
O r d i-

nair" go-
b r u i k t e,

had dit
blaadje
eigenlijk
moeten heeten: ,,Het Ordinaire w «advhiad voor den
Ordinairen man", want het was geen extra num
mer .... sa Maar juist in dtw.e soort blaadjes ging
de oor.spronkelijke naam vari Cnurant als titel weer
verloren en zocht men integendeel naar de meest
pakkende, de vaak zonderlingste benamingen. In
deze groep vinden we verder namen ais: De Am
sterdamsche Hennes, Üe ontbuhw der Gebreken.
De Fcho des Werelds. De \ roolijke Courantier,
De doorzichtige Heremyt. De Revsende Chinees.
De Vroolyke Tuchtheer. De Naakte \\ aarlieid. 03
Verder was er b.v. de Naanilooziana. De \ rouwen-
daagsch Courant, De Leerzame Fraat-al. De Over-
weger. De \ roolijke Onzielitbare. De Rysende
Haagsche Advocaat. S3 In een lati're periode waren
het vooral verschillende patriottische blaadjes, die
opgang maakten. Een ervan was „Janus met het
dubbele voorhoofd". ... De Ronieinsehe god Ja
nus, die twee aangezichten bezat, braebt iemand
op de idee een politiek spotblad te maken tegen
de Oranje-Partij. Toen deze partij de overhand
kreeg, verdween ,,Janus 'vlug. maar dook oiimiddel-

A-.^ïSo. 't 2"jaar

NARREN STEINSCHE J

cou-

Wumsi:» avond

DULCE

RANT.III:

tien pjlt'o rtn dr
D<i 'tur-'t ma] 'l

RfJa:ttur ttt Uitgever {^tJrczen :r-.7 bij deren urn h't zij > z.v
i** hu.tJie.'i /iift ̂ ezc^d hebleo; aUeeniiJk h-.hl.n zij 't i.Ne':J *-6 '
d.tar lij te veezen: \

NOTIFI CAT I E. i

j/i'jje

Dlt'rliu;r»r ren de i»» nUtrrfeel ah uederli-'k xrl.ri'-i-'r/.' NjriJcntfinreiit Co-iunt,
«V genem dun hf$ etnj: trri'n rertrjuren. htf z./, tj .-teer,..kl' frJ. :ni-rre'J V.'
•badmltn. dt h.xrditiCt knten \ jn kun dern-lrer irs.nuiei (k'-unfeti-i t it> p!3j: mr'

• ■ " ■ ■ ■ f Hein 't —— " *.—.5. -S'I.V/i-'» , gireLtlrteid h-Hen, ftm fljen/e. toe klein 't no't; se's'a, in Mw-ae 'ras. l: in..-r,e-rii. -ndien 'e '5
/» « n.-t Z'-rf^uitrJ it fefetenJt», hmjl z-j feSenal t-i Je ilui-.-n n'u j rircnvjar n.'L- ngt/' w. jute-Je '5
ril, nel leif.jftrt le sntlen renrefeerte, at wereu Ktdaelenr en Oi-wenUm lan de adeeij.a, en t Z

Alt «•-liteeeren R.-dJttesr en ntiteliatear vatrneemJ. dat de kun ti'fetnjere f/'.vt 'leexeen ie-itesr mstten
t'r'iut -.izen , ■/ si; i, dt Kranfïhe usl, in dt tluU-'nJAhe, <" de K--rir;:l>a-; ..irL «• V l<.ci.»cni, (r.'.j; Xi<ait Z
te . ei. laol), in '( moDch , 'f in 't JlonCioiirch , mlrj J:t me: err.r tel C''"'-' -'f •

n'-rïble corptmlSii k:t rtirkeditg u, ea Hedaere-ie en Dttlrikuleur - nn »r e-.-..az.e Nt'SeeOeicWx
t.o min «> llii'd.itfeKt fekii,f.,lleit k mern lestn, oh andere h-m-.r ee..i. ,; ..ai .i. i:..Jet.jl
due gitcinfteerj dai-ker ee.-n'nrret^nJtsi gfft.-mlieerJ ii, in kunne p. i .. gei t-i^'jordioeo-
k.-', de krraitt /leJttleur ra ÜiHrli'treur etkanJer/n getveien h.
ieo M en «mie «(ui «lUlS. Etn i'dtr vaektt stek nir /'eis

.llJui e. :it:.^<ttrd dra fofta raa dt maond , Ule 'i «cec mag bet r mem dt khki: 7
lict adi jiar.

-

De

A ZIA, wtr Huriccn ia Euivpo.

AkV», emt rirttr In kei Oatt.reittr deel r,
ctltB . niel rtrrt dt grer.Un CJli ChlM i d
ie/aald. Alhier It, renlire uchilt; zee
ZilVtiid een vethJie.iJ uoiiJcil'.jU vücb ,

Sin (cbaiidiii , op 't wtVe In lectbsar ƒ/<•'• •
tan/ui Rrhsetilutd tlists NjiiKzNiTKinta ; In* |
cllra '( v.ft ti\ , kn (eea enz, leiunrljte fUsamtxjt*
vtu vrrlcl'ni ; ulj berei-elen T nel nict ; met: toch;
Oen «eet wel b"e klucailg ile ^eieeiJea bki eronditf".. ,
Tm oa'ivt r-n; 't Li 160, J»i kci hiei eljcVllk «p eea'
dmtii-tiiit c: ks'iomt t fasst evenwel w^ttden de
eet,ten €>ok wd k-si zou lueupd veiUited, eii4elc<7f
« den neut bi] larLhiel, Aen den c»b*ele<i Corner-
boon nu itm ritch U w xko, dei bij wtMet ecet vet

--I eenemt zlin. ca dooe icefemicea «ager ü gewor-
OU zliue huid djidcli*k tenrUjten »i-a

tflre voltnonilp vn
,, bilden er a.ci meer en, icii'je. !.«« de Kectel *1

Oonin- I „ meeien «oo »« l.sl '1 «• dvii Jt. W'c bilsien dc z
djg ea- , „ met nirltier c-'O- crl|> .i; n*. r.i,,ct;i: cn
u'.i In., ,, kunkeldend. > d.- ire mi de ron uilt 1

/en reil'-a ra uitii rfeu ,
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- -
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S N A P P E R _
Uyt ba Frans vm dc Haar .... inr.nr j

Juyts avergszat.

Mtundsg dn t».'AfrU^ 17^

I'rinsnrf-Scadhoudcrdcr/Vr.J^ ̂ oRsn,Jm , zyn altintj buitc» ecm!^
I en licJcn van een kieïchin
dicrjjcljke Vri;osdcbc<lryv.c„ "V "'elke

i«n<frn bygcwoont hebben, bekennen , nooit :e»s
luiAcriykcr en van een fraycrrmaak te hebbene»ier'?r'5"»
men lyd cot locbcroidfclen had, hccfe een teder zo
groot alle pogingen aangewend, om blykcn vnn , "'^'Qais
vreugd IC gcvcti. De Pc^ugitfibt Jetd/cbt >'^'er en
decice der oprechte ?.itriot:en uitmaakt, heeft on'^
nanmcrkelykc wyze uitgemunt. Ook heeft men verrrK"'l
den der Kcgcring detcr Stad gevonden, die a.m .. ®oen oer ivcgcring ociti ouu gcvunuen, dic aan dc *

•  ••—-v"

lijkweerop
onder den

naam Ja
nus Janus

zoon of Ja

nus Her

rezen. La

ter kwam

nog De
Oude Ja

nus en ten

slotte nog
eens De

Oude Ech

te Janus,
zoodat er

op een

I  KI

ile Burgeren wel ccn voorbeeld van Deftigheid heb^n'^"^*?]''*

oogenblik vier Janussen tegelijk verschenen
Ook de „Blixem was een veelgeliefde titel. Zoo
kwamen er onder meer: De Politieke Blixem,
De Heer Politieke Blixem, De Burger Politieke
Blixem en de Oude Echte Politieke Blixem. En
daarnaast — schrik niet lezer — De Politieke
Donder! De Politieke Donderslag zelfs. Het ge
tuigde meer van goedkoope na-aperij, dan van oor
spronkelijkheid, maar het was ook niet de mooiste
kant van de toenmalige journalistiek. Het bewees
echter wei hoe belangrijk men de taak en de moge
lijkheden van het artikel „Krant" begon in te zien.
SI Meer populair en ook gezelliger waren 'n soort
krantjes in den vorm van een dubbel geslagen af
levering. De prijs was maar een halve .stuiver, dat
was het derde of vierde deel van den prijs van de
echte Courant in die dagen. Deze weekblaadjes
droegen den naam van: Krelis en Louw, Grietje en
Dieuwertje, De Nieuv^svertelder, De Snapster, De
Praatvaar, De Praatmoer, of de Kaleidoscoop,
welke laatste bij het volk toenmaals algemeen be
kend was onder den naam „De Kalfskop". SI Het
buitenland bleef in deze niet achter. België b.v.
kende in die dagen: De Lange Wapper, Het Nacht
lichtje, Het wekelijksche Zwanzersblad, De Wer
ker, De Goudmijn des Landmans, de Pierlala, De
Goedendag, Vader Catz voor twee centimen en het
Dagblad voor 'n cent. SI In Holland vond men nog
Het Hamertje, De Honingbij, De Komeet, de
Ooievaar en dus natuurlijk ook ,,De Ooiemoer" en
daarenboven nog ,,De Contra-ooievaar". SI Een
niet altijd aardige soort van kranten waren de z.g.

,,m all e n-

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.'

.  - N- 30-
D E B ATA A F S C H E

AATTAARJ?!
97 dia^uiiut 17JJ.

CDBT EEftSTE JAAR DER ̂ ATAAPsCnE VRVHEID.)

MlSEMEEB EtiQ AUDITOR 1

PIETEB. GccJcn nior7,cn vr.cnd RcpuMiek, cn ïoirlc.-«leielve lan "•
Jon roa wel iTwi uw gezondheid V nimme; beiban,
JAN. ja vr'cnd dat U vry wc' .1 lACOBUS. Dc C-ndiJicMC irnu <

moet het mur poïd («aden a's'.meoook bttra^tcn-.wact zowUrGod»- •
diact) bet KoeiJ nceft, tac it al,

ihMn lin.
jACüDUS . Dot zea: ik ook botfc

nuu; het ii gek d»c bet goede vcr
ta'ki en trtgi oaw beter, bet zyn aH^
werclfche zaken. co die redden ricb •
wat kacoea wy 'ct saa doen ab praa'
ICD

1'IETF.R. ja vrltrd dat zegt f>
•wel, mj:r «f raco rcmwvles nic:
oouail- zrlfi 1», al* "ct iet» gelicurJ.
-dit B>ef ns oaxc zit» a, zulkj wiiicf
tcg ecelen nicrfcbro wel cclnoecn.
JAN. ün het kwaad oi: erei voot

Lnmr. iaUu drrt ib nnV.

enie kan de menciinictgelubkigtA-n.
r'E'lT.K. Dat i« t9:A waar; tcaar
' ci:c de 'gJ beric. bemind den
odsdienic, waot inctr Ooet kcattUua

deugd hebben, ofdcn^üodtJienxaitMt
ontdtir loeopbtdra ; r.y DDtfar|i Jaar
uit .ijlc edele bceir.Jil-Icn.
JAN. Melr nos weinig word ibiot

dc GndHien t betratiV
PlEl tR .Het UKCrUkc piet vecV
jAfOBU."». Wjc taooik ondcir»

grho-r van zulke '•.t»n;e predikers zit-
cn, die m«o weet. d utegcni hun beter
wceten aan da Bmttrn van dcMowcb

DE BÜRGER

POLI TIEKE '
BLIXEM,

No. ♦3.

< " ' ■ ' '• —

FleSere ft nrfucs fuftrts, othiTOftt» movebt, ]
'  I

Maandag den April i8oo« . *

j;nn voortJ,met onze gedjgien vrymoedig le tcg-
gen, «n bcpaalen ons tut Rukken van aanbelang.

Het bcfljit lier Ecrftc Kamer van het Vcticgentroordi-
gcnd Lichaam, den 17 Apnl I. I genofnen: behelzende ,ilaé
df le.icn Mjr de Gemende - Bef uureu afjflr K.tztrs su//fn hf.
titscn-d vttden; fchyni ons toe, met de Siaotsrcgelinn tics Ba*
taaffchcn Vulks niet ovcrcemekomen — In Art- Jpft
v.in dezelve lees tk: Hel ̂ «o< tn de Jaatveddt dt' J.e-
dtn en vrfse hunner v«'.4;pstn^ DOOR DE ETEMHE'
7'öfCD£ bURGF.RS,ltt tedere ;j?mffnre Ithitrende, en de
1%,/ lier siitinpneininp tnS. vrorj djtt hft VrrteptnMnmdlar,.^

kranten".

Een ervan

zal ik u
noemen,

n.1. d e

„N arren-
stein sche
Courant".

In dit blad
werden

weer de be-
s t a ande
toestan

den, zeden
engewoon-

ten en per-

soneu in

den vorm van zotteklap aan de kaak gesteld.
Alles was dwaasheid aan deze kranten, maar vaak
in stijl en onderwerp bedenkelijke dwaasheid. Op
het nummer, dat ik in mijn bezit heb staat bij
voorbeeld: als jaartal — Ao. 5580 — 't 2e Jaar
nummer 941/2? Woensdag de 91e van Grapmaand.
En dan kwam een reeks van zonderlinge, ver
draaide en vaak hekelende artikelen, waarin het
toenmalige publiek vermoedelijk veel genoegen
had. De redacteur noemde zich „De Sukkel" en
een van de medewerkers heette ,,Kees boven den
bakker op den hoek". SI Het meerendeel van deze
blaadjes was echter meer grappig dan belangrijk. Ze
oefenden geen invloed uit op de geleidelijke ver
volmaking van het courant-wezen. Het eenige wat
ze misschien deden was: den bodem ploegen voor
de belang
stelling in ^
de 0 O u-

rant, zoo

dat gelei
delijk een
onuitroei

bare be

geerte
naar het 1
dagblad in
den tegen-
woordigen
vorm ont

stond, een
begeert e,
die n a-

t u u r 1 ij k
ook samenhangt met de groote beteekenis, welke
het Nieuwsbericht op papier in de huidige samen
leving heeft.

HET SLOT TIROL
DOOR Dirk L. BroederIN het hartje van den groot.en alpengordel ligt,

enkele honderden meters boven Merano, een
schier vergeten gehuchtje, Tirolo, dat onder de
stad Merano ressorteert. En even voorbij dit

gehuchtje, nog een eindje hooger, het oude Castello
Tirolo (Schloss Tirol), dat jaar en dag de sterke
wachter van Tirol geweest is. SI De weg naar het
slot Tirol is smal en met brokken steen bezaaid,
aan den eenen kant begrensd door terrasvormige
wijngaarden, aan den anderen kant door de diepte,
afgebakend door granieten wegpaaltjes, zooals men
zoo vaak op de alpenwegen ontmoet. SI Rondom
staren de dichtbegroeide alpenwanden op ons neer.
Hooger, steeds hooger, verheffen zich de witge-
kuifde alpentoppen, schitterend in hun kleed van
eeuwige sneeuw. Zij sluiten Merano af van de koude
noorden- en oostenwinden. SI Wij vervolgen onzen
weg en dan brengt een bocht ons plotseling voor
een lichtgekleurde rots, die loodrecht uit een diepe
kloof oprijst. De spleten zijn begroeid met struik
gewas en bovenop die rots staat fier en machtig
het oeroude slot Tirol, dat, omgeven door Oetz-
thaler en Ortler Alpen en de uitloopers der Dolo
mieten, neerziet op het dal van Merano, waardoor
de Adige (Etsch) zich zilver kronkelt.

(Slot op hladz. 587)
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DE KERK TE STEDUAL DATEEREND UIT DE 13e EEUW'. DOCH IN LATERE TIJDEN VERBOl W 1) EN l ERGROOT

Oude kerken in de Groninger Ommelanden
DOOK Adolf PatiilisVOORAL tej!;en en in den oogsttijd, wanneer

er liooge wolkenluchten gespannen staan
over velden en wegen, zijn ,,de Ommelanden
tusschen Eenis en Laiiwers" op hun best.

Fivelgo, Hunsingo en het Westerkwartier, doch ook
het Gorecht, Oldambt en Westerwolde, zij hebben
elk hun eigen belangA\ ekkend karakter. ̂  Slinge
rende wegen voeren van dorp tot dorp, rijgen de
groote boerderijen aaneen. Bij elke buiging van den
weg is het uitzicht anders. In alle richtingen liggen
♦  1 . .in het noorden der provincie de dorpen gevlijd
tegen de hellingen der wierden. §3 De vorige eeuw
heeft het land veel, zeer veel moois ontnomen.
Houweel en breekijzer, bijl en spade werden gehan
teerd door berekenende li(Hlen, die onverschillig
stonden tegenover natuursehoon en de overblijf
selen van een eeuwenoude eullnur. ÖQ Van de bijna
200 adellijke huizen met hun tuinen en parken zijn
er slechts enkele overgebleven. Ook het opgaand
geboomte en de singels rondom vele boerderijen
verdwenen, zeer ten nadeele van de schoonheid van
het landschap. §3 Eveneens moesten de fraaie ker
ken het ontgelden. Aan het oordeel van den dorps
timmerman Averd overgelaten, hoe een middel-
eeuAvsche kerk te ,,restaureeren" Namvelijks
vroeg het koor of een kruisarni eenig onderhoud,
of er werd tot alEraak besloten. De kerken van
Thesinge en Termiinten Averden voor 2/3 afgebro
ken, vele andere Acerden in dien lijd van de geA\el
ven ontdaan en kregen in plaats daarvan een arm
zalige houten zoldering. S3 De oude dorpskerk van

Garsthuizen Averd. met den tul-treneii toren, afge
broken en lu't ])uin diende ai> onderlaag v oor den
aan te leggen grintAveg van (farsthuizeii naar Ste-
dum! Een courant<'nl)erieht uit die dagen Avaagt de
veronderstelling, dat (farsthuizen door die afliraak
..A'Cel (zalj A\ oi den verfraaid . \ oigi^iis ov crleveriii"'
kwam deze kerk die te Steduin in schoonheid nabij.
S3 De toestand is sedertdien aanmerkelijk verbe
terd. De toenemende belangstelling der lievolking
en de hulp van overheidsv\ege heliben veel ten
goede gewijzigd. SI Toch was \xv\ nog mogelijk dat
eenip jaren geleden de zadeldaktoren van het
fraaie kerkje te Bierum (begin 13e eenv\ ) een dak
bedekking kreeg van gegolfde (Uernit platen . . . . S3
Doch ondanks de vele verminkingen mi aangebrai h t e
pleisterlagen is er in deze provincie nog v eel moois
te vinden: de onder deskumlige leiding gerestau
reerde kerken te Aduard. .Stedum. l Irinn, W in
schoten. ZandevAeer en Zuidbroek, doch bovenal
het klooster te Ter Ap(>l. zijn een bezoek overvxaard.
S3 Uit deze en uit de talrijke rest<M"rende fragmen-

van de kerk te (^armerwolde bijv . a\ erd in
1851 het schip afgebrokmi: alleen het fraaie koor
met de dvx arsarnien zijn nog aanweziii - kan
de ontwikkelings-gang van den kerkbouw ""in de Om
melanden nog volkomen worden afgeleid Sl De
oudste bouwwerken dateereu uit de 12e eeuw. Met
(Ie kd.nsl ,1,.,- ll.TvoiTniiijr „„nli 1„.| i.„|, lier
O.nmolaml,.,, i. ,1,-
land , e n„..kl,aa,-. M \ an
«U 1-e tot ,1,. 16,. l.a.l vr,.,.„uie
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1  clt'O uitsluitend met eigen krachten onderinv del" kloosterlingen geleerd hoe steenente hak-
leidiHr jjjai-van kerken en kloosters te bouwen. Er

/likclfl'' zich een bouworde, die veel verschilt van
io Friesland gevolgde, doch overeenkomst

de top^ jiict de bouwwerken in Oostfriesland
vertoOiit

. SI
bouwkunst ontwikkelde zich als

,  Si IVict de komst der zendelingen, waarvan
foci' bekendsten werd, zal het heeld der

r n cid verrezen in en bij de nederzettingen in
l  lletj'^^ en kerkjes, die gebouwd werden van het

-iaab bet gewest toen nog zoo rijkinatei^^^^^ Tal van dorpen en streken ontleenen
naai" de vroegere wouden: Oostwolde,
,Jde, Finsterwolde, Woldendorp, Klooster-^^dVj,^.^Q„ibosch, Westerwolde, Woldstreek, Wold-

nn' iibt enkel houten kerkje be-
d gebleven; aan stormvloeden, dijkbreuken,hinderende Noormannen, aan oorlog en vuur
ten offer gevallen. SI Dat zij bestaan hebben

fij" buiten twijlel. Een archiefstuk spreekt van
^ 1 elk -'de doe ter tijdt mijt holte und myt stroeJ^C -■ - - Avas; daer Avas yn Vryeslandteen

iinei"t anders
1  1 . r» *) "TV 1 t 1 % -1 •. SStS

int het Friesland,jd^ de Schelde.
dat zich uitstrekte van de

Deze kerkjes, in schuur-

vonn yooi' bet altaar en aan de overzijde een in

^etyi"^ jjbevdt". De Ommelanden behoorden oud
geen
ti

^^^^^creboUAvd, hadden aan de oostzijde een uit-
bouAV' overdekt portaal voorzien.

v  van stroo, riet, planken of eiken spa-
20oaF <?i' b.v. nog voorkomen aan den stan-

hij Ahlen in het Eemsdal. SI Hout is
te bcAverken en leent zich uitstekend

con^ti nctieve versiering, die zooAvel uit- als in-
vooi'

g^SSs^
iwyySBg

1

INWKXDIf.E l'.-l.V DE KEEK TE CI.Kr.M. I.\ i<ji6ji<jiy (iERESiAU-
REEKD t)\])ER IEIDI\(, I'.-JA' DEX RIJKSBOIAVMEESTER C. H.

PETERS

C.EÜEELTE t'.-i.V DE KERK TE ULRUM
})e (ichtergiTii is versierd met roudbogig gesloten en door colonnetlen gescheiden
spaarvelden. — Het tiïeine raampje, beneden in den zijgevel maakte hel den ge'

e.vcommitniceerden mogelijk nog iets van het altaar te zien

Avendig zal zijn toegepast. Groote soberheid heerschte
in deze kerken. Op een leemen vloer stond de
door de openingen in de Avanden spaarzaam ver
lichte altaartafel met eenige kaarsen. Knielbanken
Avaren reeds vroeg aauAvezig. SI Voor het behoud
der Avarmte en ook tot meerdere versiering Averd
eerst een zoldering, later een tongewelf (een half
ronde zoldering) aangebracht. Over de plaats van
stichting der kerken is men het nog niet eens.
Veelal wordt gezegd, dat de priesters — om de
onmacht der Germaansche goden te demonstreeren
— de heidensche godentempels verAvoestten en
elders een kerk bouAvden. SI Anderen daarentegen
bcAveren, dat men juist op die voormalige heilige
plaatsen een kerk stichtte. De zware keien, die wel
bij de kerken voorkomen, zouden offersteenen ge-
Aveest zijn. SI Door de spaarzaamheid der paro
chianen Averd het mogelijk van de rondreizende
kooplieden kostbare reliquien te koopen en veel
zorg te besteden aan misgcAvaden, kelken enz. Geen
Avonder dus, dat men de met moeite verkregen be
zittingen tegen vernielende invloeden zocht te be
schermen. S! Een brand Avas voor de dorpen — des
tijds alleen uit houten huizen bestaande — een ont
zettende ramp. SI Een kerk van steen bood meer
veiligheid, niet alleen voor de kostbaarheden, doch
ook voor de kerspellieden zelf tijdens vijandelijke
invallen en bij dijkbreuk. (In 1686 verdronken er
nog 1585 menschen, 1643 paarden en 8852 koeien
bij een stormvloed) De los van de kerk staande
torens Avaren er speciaal op ingericht om bij oor
logsgevaar tot bescherming te dienen. In de meters
dikke muren Avaren schietgaten aangebracht. Te
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Meeden is z<;iis ccn rookuilj^an^ in den muur. S! J)(;
stad Groninjj^mi Ix^/al <;erlijds evema-ns emi een
voudig houlen kerkje, dat, na de ver\voesUn|i:
door de Noormannen, in de IXe eeuw werd ver
vangen door een van tufsteen. Deze steensoort is
van vulkanischen oorsprong en werd per schip en
per as aangevoerd uit Andernach en omgeving,
zoodat dit materiaal slechts in beperkte luate toe
gepast werd. S! Het ronde kerkje te Groningen,
gebouwd volgens het plan van de ten tijde van
Karei den Groote gebouwde kerk te Aken, was
volgens den rijksbouwmeester C. li. Peters twee
eeuwen lang de eenige steenen kerk benoorden
Utrecht. In latere jaren werd door aanbouw van
een saeristy en een klokketoren een grootere ruimte
verkregen. Toen ook deze te klein A\eid.
de 13e eeuw de Martini
kerk gebouwd. S] Tij
dens de belegering van
Groningen in 1594 nam
men de loodbedekking
van het dak, om daarvan
kogels te gieten. Nu aan
regen en wind blootgc;-
steld, brokkelde het ge
bouw al meer en meer
af, totdat in 1627 door
Burgemeesteren en Raad
het bevel tot slooping
werd gegeven. Gro-
nineens oudste en merk-
waardigste kerk moest in

liike |,.t ,,,4(1 wer<l
,.,.n Mij

,1,. al.l l.iijM ■■
ve«d ixi'iïb
voorraad 1^
nut. SI D<
en te WitK'v^
neiid

nog als een

i,n,nei^- er
d () 111 1) O !>.

\ a n < 1«

'sn. in

li

[ei ron
kronieken

uni

klo

bteii

vrrbaal eindigt
evoinlen <-ii

van

r  ,, _ () (dv dit
naai *, .

ine blMoi ie
dat

„jet la
te Adiiard

jaio begin

lt.

nop

groote

oft» '"

\ in bak-tecn
,i,. n-ullalin

beeft af te wae
.

DE FOXHOUND EN DE
BEAGLE

IJOOH f^. M. (I. 'l"(»Ke<»KI.
luaii-ten. de laat-

beee.71 r\ idocdbond en Ini^scl indixidi
'  >t(' zoo in merg «'ii

(lat

nou

letteril en zin

de kerk te zuidbroek, een der weinige
SCHONDEN KRUISKERKEN IN NEDERLAND

,tOt Stof
w ederkeeren": van de
fijngeklopte stecnenw erd
cement vervaardigd/ dat
moest dienen bij de repa
ratie van den Martini en

den der-A-toren ... SI

Ook Beduin had een kerk
uit de 11e eeuw, die in
navolging van de kerk
van het H. graf te .Je
ruzalem een ronden vorm

had. Dit interessante

bouwwerk viel in de 16e
eeuw' ten offer aan de
plunderende Geldersche
troepen. SI Tufsteenen gedeelten vindt meiio.a.nog
aan de helaas bepleisterde kerken te Helium. Leens
en Siddeburen. eveneens aan de torens te Beduni en

Godlinze. De torens te Doezum en Zuidwolde zijn
geheel van tufsteen, eveneens die te Zuidhorn, doch
laatstgenoemde is omnietseld met een laag bak-
steenen. SI Een kloosterkroniek verhaalt, hoe om
streeks 1170 Abt Sibrandus — een bekend bouw

kundige — met eenige kloosterlingen naar Deven
ter (belangrijke tufsteenmarkt, evenals Utrecht)
toog om steenen te koopen voor de uitbreiding van
hun klooster Mariengaarde bij Dokkum. Terwijl ze
samen over de schepen liepen om geschikt bouw
materiaal uit te zoeken, liet de Abt zijn geldbuidel
in het water vallen. Jareidange spaarzaamheid en
opofferingen waren in een ondeelbaar oogenblik te
niet gedaan en de Abt klaagde steen en been, dat
van den bouw nu niets kon komen. Hieruit blijkt,

doch het eigen-dat tufsteen, niet slechts siersteen.

ge-

bij /'<dl>
zriiV-lam-v-

foxboiin<i
dier, een

sa ^ iinit één
dan moeten

III de meute
d i <>• w erk l.

Utduid
ann-ngaan.

(b

mee n se b a p
l roepiioiid
een ^pooi

aden bel \migen. Eveii-
^'^ ij<lig jagen (;-kiiling)
mag ""niet. Sa Allen moe
ten z(M»veel mogeli'k
e\engroot wezen. SI Al-
b'ii moeten e\en >md we
zen. \\ ie sneller is Wiit
nit-leekt dient g(d<not I

moet er e\ engoed uit
ai> Mie niet nn-e kan

konien. Sa liet
nioet g« >e(

^'ei\ai> Markiiam wil in
^■ijn ..U.ountr\ (amteiil-
•nent>' \an D)31 zeit>-
<irie -temmen hebben.
Zw ar<' bonden nn't i)a>
Noor het die])e. jdeebt ige.
•)ld>brl zoo\ e<d ,.luid-
biinkendo id- tegen-
Imioron en ooniga' lui<l-
klinkende, boiio, iicl iijke
Noor het midibmdiad. SI
Hierbij zijn natuurlijk

1  . tl I ■ ^'^''-eisebon \ an (b'ko>t-Itare meutes, weike dmzeinh^»^ > i i ••
^ ^ , T . , "'<»« n ])onden waard znn.SI \ erder verlangt In-t wei-L . . li i- i'
reuk. Blaflen „n.ler hel i„„.,en 'l. "
houd is een ereernis. Fli, ■ ,
lïovenfienuenule l>e])erkiii;;, ' ' '

•  ̂ Na IttOt) ,1,. -nelbeid
Hront uit bondinu-\ ei -

nog niet moe wezen.

zij moeten den vos laten looil'n
kan en nog volop sind weJ. '
bekal is. Si Boven alles: d > N\anm< i Heinaerl
bakken. De \()s loopt en '"^^g niet -la
de bonden mogen u< en seem 'j' ' Gok
moeten spoorhonden en ben/'*"' ' Nml lanwen. Zii

■  Oli-
"nm ,,driw".

!-s-- me image ol war

ONGK-

aanzienlijk
mogen. De
wanneer de

verhoogd,
bomlen
ruiters hun

onderbroken vervobdm» i);! door d<
83 Huuiiuu
without lts guilt and onlv * ,
of its dangers", stdiriMT 1,,,...'*"/ ent y eent

is ook hierom niet mi ' " ^ --^port <d"'"I'laatsi.
kings'
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hond reeds zooveel kost vóórdat hij bij de meute
komt. ant om te beginnen toont de foxhound
weinig weerstand tegen de gevreesde hondeziekte.
Het is dan ook om de groote sterfte der jonge fox-
hounds geweest, dat het bekende jagersblad ,,The
Field ' het ,,Field Distemper Fund" heeft gesticht.
Liefhebbers tier lange jacht zegden dadelijk groote
bedragen toe en met behulp van de ,,National
Dogweek ' — uit de eerste is „The Tailwagger
Club ' ontstaan — en inschrijvingen in tal van bla
den zijn de groote sommen bijeengebracht, waar
door de langdurige onderzoekingen op grootsche
schaal konden worden ontlernomen, welke tot het
vinden van tle ,.Welcome"-entstof hebben geleid.
Dit voorbehoedmiddel blijkt de ellende te weren en
men hoort niet van nare gevolgen van de stof zelf.
S3 Thans lijdt het ras weer meer dan andere aan de
vreesziekte. \^'elke reeds veelvuldig optratl vóór
enting plaats vontl. S] Het is gebruikelijk, dat in
het goede sportland Engeland, waar vooral op het
platte land men zich in menig opzicht één gezin
voelt, de nesthonden der meute, zoodra zij de moe
der verlaten, door de kleine luiden van de streek
worden grootgebracht, ,,on walking terms", zooals
dit heet. Elk gezin beijvert zich de ,,hound" of
meestal twee, welke het is toevertrouwd, in het
leven te houden en sterk en wel ter been te krijgen.
Hiertoe werkt de feestelijke keuring mee, de
,,show", Melke elke ,,master" in den vroegen zomer
van zijn jongen houdt. Daarop worden prijzen ge
geven voor de beste drie reuen, de beste drie teven
en de beste drie koppels. SI Slechts de helft echter
verschijnt daar gewoonlijk. De overigen stierven. SQ
Aldershot en Middlesborough, vroeger Reigate en
Exeter, zijn
vermaarde

tentoon-

steiiingen,
waar d e >

meuten te

gen elkaar
in den ring
verschijnen
en die te

P e terbo-
^ O u g h in
begin Juli
is d e ge
beurtenis
voor heel

Engeland
op dit ge
bied. S3 Is
het kroost
reeds ge
halveerd in
de kennels

t e r u g ge
keerd, ge-
^v O O n 1 ij k
valt hier

van wéér

de helft af,
daar zij bij
de oplei
ding niet BASSETS kampioen walhampton nightshade en kampioen walhampton lynwood,
voldoet. EN DE BEAGLE MELODY OF REYNALTON

Zoodat slechts één op de vier meutehond w

(

ordt
en, dit in aanmerking genomen, veel geld heeft
gekost, sa Het maandblad van de „Tailwagger-
Club" verwekte onlangs vermaak en veront
waardiging met een ingezonden stuk, waarin
iemand verhaalde, dat een foxhound, die huis
hond was geworden, terugliep voor een tammen
vos. Hij maakte hieruit de gevolgtrekking, dat
het ras wèl meute-moed, doch geen persoonlijken
moed bezit. Het is een stoute afleiding uit een
enkel en dan nog onzuiver geval, maar het is
niet onmogelijk, want kudde-menschen en dito
dieren beteekenen gewoonlijk zelf niet veel, zij
sluiten zich hierom bij elkaar aan en worden zoo
elk één zooveelste held, genie, enzoovoort. Wat
meer schijnt dan niets. SQ Intusschen is de fox
hound als enkeling, ik bedoel als huishond, een alles
zins aangenaam vriendje. De rijke meutes staan
hun „afval" vaak voor een luttel bedrag af en be
halve de meutes met kleine middelen maken ook
wel particulieren hier gebruik van. Sf De dieren
zijn in hun eerste jaar aan den huiselijken omgang
gewend geraakt. Zij zijn geen vechters en zéér aan
hankelijk. Dit gaat zoover, dat na de jacht de
„huntsmen" gewoonlijk slechts elk een anderen
kant op behoeven te rijden om hun groep mee te
krijgen. §3 Ook van hun ,,homing instinct", het
vermogen het huis terug te vinden, hoort en leest
men sterke staaltjes. S3 Wat aan het lichaam van
den foxhound het eerst opvalt, is de voet. Het is
aardig dezen met den gewonen hondenvoet en met
zijn tegengestelde, dien van den uit den herders
hond van Duitschland gevormden Duitschen her
dershond, te vergelijken. Wanneer de mensch
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op handen en voeten gaat staan, met den hoven-
arm in een hoek van zoowat vijlenve(;rtig graden
met het waterpas en wat de hand hetr(dt op zijn
vingers, dan neemt zijn arm vrijwel de houding aan
van het voorbeen van den hond en van alle teen-
gangers. De ,,veerende" botjes tussehen spaakbeen
en ellepijp en den grond verzachten bij het loopen
den stoot, dien het neer
komen van den voet ver

oorzaakt. Bij den Duit-
schen herdershond heeft

men deze veering opzet
telijk ,,zwak" gefokt,
waarsehijnlijk om zoo
de merkwaardigen glij-
draf van den wolf te be

naderen. Met het gevolg
nochtans, dat beiialve

de bewonderaar van dit

ras, iedereen het een
schadelijke overdrijving
acht. Ik betwijfel of zulke
honden zonder schade te

lijden 25 kilometer op
een steenen weg zouden
kunnen loopen. S! Bij
den foxhound heeft men de veering ,,vastgezet
om het zoo aan te duiden. De middenvoet is kort
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va., .I,-.. u...r -t'-f-',.a„p. ]{,i IH'. ^tn'Y • t"-'"'';
' ■ dal " jj -liort•bl-

Bij
vermijdt men IcrccJ
laatste riblxm cii bekk<''i l<
coupled), sa De beeiieii j)^. ^oorlfcenen
is niet overdreven en \ f'.l knrh'. >terk

tnl IItemen, ueiker

"  vnnral nn.eten aan-

looi)en kaarsrecht omlaag

M/oh
In

en

lang.
leii.

den nek
korte de siiel-
:.< |ia<ien. Het
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DE FOXHOIND

<•('11

u en-eb I
daar <'en

b«'id >'<'11

zrcr lil";-'.-

.1"; '''■
,„„|,.,ki.ak n-iK.-"- 7"
.(•bedel en langn- ooreii.

\lak lang- <len -< be-
baiigen. Het hoofd

j W ezeii. sa

|)e -ikkeKorniige -taart
^^ijst omboog en terwijl
bij niet zijn ueba> \er-

di(
de
mag met gr<»

ROMAANSCHE DOORVONT TE LINNE (L.)

is kortharig en van hound

Het gewicht van
foxhound bedraagt 35
kilo en meer, zijn hoogte
57 tot 63 centimeter,
kleur wat met roodbruine (tan) en zw arte platen
op het lichaam i). De huid moet los en mag
vooral niet stug wezen. SI Alles aan den foxhound
is forsch en stevig. Hij is langer van lichaam
dan schouderhoog. De borstkas is breed en diep.
de buik weinig opgetrokken. Hij is het voorbeeld

1) Bij lu't Ik-/Irlitifjon \-iUi i'c'i' uuutc \ iiii i^ckruist \\':ilrs' ru J-ji;;cliii li r.is. Irdf
liet ons, (lilt lu'1 Ki'lieel witte of wit met een flelseiie ]iUuit. ailééii ;;ezieii eii op
een jiiaats, aardigei" stond, maar dat o]) gras de sterke kiemen op liet wii
véél lietei' doen.

KBË-EsnjnRjn

geren ^\itteM Itloedlioiid
met den liazi'w i ndhond.
Ook b ui Idogh loed zou
zijn toege\«»eg<l. I)it on
getwijfeld oin den aard
te wrslerken. Wan
neer de foxhound i- ge
fokt is inoeiiijk te \ in
den. Krn-tige -chrijNcrs

het \ cr-eh 11 lendgeven

lelt wat hij ruikt en Ife-
leeft, seint de foxhound het ook nog uil door zijn
staart te zwaaien. S3 Men neemt aan <lat het ia

ën stijf en men ziet nauwelijks teenen aan den is ontstaan door kruising v an den d alhot of v roe-
foxhound. Het is alsofhij
op pilaren loopt. Niet
alle slagen van bet ras
zijn zoo. Die van Feil,
lichtere honden, die men
over den rotsgrond te
voet volgt, hebben lango
ren middenvoet en tee
nen. Het smallere, ruw
harige slag van Wales,
dat slechts 56 tot bijna
60 centimeter schoft
hoogte meet en licht van
kleur is, heeft eenhazen-
(ovalen) voet. S] De stug
ge voet in de foxhounds
zal wel zijn nut hebben,
maar zij jagen niet zeer
vaak en niet lang. De
Fell-hounds daaren
tegen zijn volgens Crox-
ton Smith (,,About Gur
Dogs") 3 tot 4 keer per
week in het veld en loopen
wel 9 of 10 jaar mee.

den

oj). \ roeger v\ as de v <<-
zoo talrijk, dat hij ai-
sehadelijk vsild verdelgd
mocht worden. Toen hij
schaarseher VNcrd. itegon
men hem met de honden
»c jagen, wat snellere
dieren verei-ehte. dan de
•-taghound. v\ aariuee men
het hert vervolgd,'.
Men jaagt op afle- met
den foxhound. In Kn<>,.-
land (M)k vaak op
otter en o(dv wel ,,
bert. In Frankrijk la,ven-
dien op wilde v arken., h,
HiiHand op woK,.,,. Sj

1  1 1 r , ^'"<'»'baansehe f(,x-voor de behoeften der Nieuwe W . - i i
den Engelschen gefokt, is lichter vin I
..veerende" voeten im meer smaum
langer oor en minder vi('rh()('ki<r,.,, ''IV ', Y''"in meutes, wordt hij ook allee,rof j,, kopp, i'' '
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Beagle. Volgt men de foxhound. '
men volgt den
nieten.

Ni He
<'i'i Nan (1(

,  'F-n hond
'''^'"^' '"iidijk metvan ki,,',;'/
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De beagle.
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eigen iemandje gew orden. Men volgt hem te voet
en noemt dit vermaak „beagling" S] Terwijl de
meutes foxhounds afnemen, nemen die van beag-
les toe. Waaraan de tijdsomstandigheden wel niet
vreemd zullen wezen. Engeland en Wales tellen
er samen meer dan zeventig. Men jaagt er voor
namelijk den baas mee en voert tegen bet veiAvijt
van wreedheid aan, dat de baas een goede kans
zou hebben te ontkomen. Hij zou grond kiezen,
die slecht bet spoor bewaart en water overzwem
men. Ik boorde daarentegen, dat de lieve dui
vels den baas veelal doodloopen, daar zij langer
volhouden dan bij en bun geblaf hem net zoo lang
vervolgt tot bij neervalt. Koningin Elizabetb
bad baar ,,singing beagles", zij hield er een zwaar
en een licht slag op na. Hendrik VU en Karei II
jaagden ook met beagles. SI In Amerika gebruikt
men hem voor de korte jacht. SI De beagle met zijn
forscb lichaam bij eene hoogte van meestal zoowat
30—35 centimeter en zijn eigenwijs gezichtje met
de schrandere oogen, waarmee bij kijkt of bij over
een moeilijkheid peinst, is ook een gezellige schat
van een kleinen huishond, buiten onderhoudend
op de wandeling. SI Hij lijkt veel op den foxbound-
in-het-klein, doch is gedrongener, naar verhouding
forscher en ook ronder. Zijn hoofd is niet bijzonder
groot, bet oor lang, doch bet mag niet verder dan
tot de punt van den neus reiken. De schedel is
eenigszins rond. De snuit kort. De staart naar ver
houding dikker dan bij den foxbound. De kleur is
als die van den grooten neef, maar soms is de
beagle geheel wit en soms bruin en zwart zonder
wit. Sl Het kleinere slag wordt pocket-beagle ge
noemd. Er zijn er ook booger dan 35 centimeter;
de grootte loopt zeer uiteen. S3 Men kruist hem
vaak met den boogeren barrier, een familie-lid. In
Frankrijk is men doende een nieuw ras biervan te
maken, dat in tegenstelling met alle andere drijf
honden, booger dan lang moet zijn. S3 De beagle
bast bijzonder welluidend en dit — de doodsbel
voor den baas — animeert den jachtstoet. Gemaks
halve volgen, daar de baas meestal in wijde bogen
rent, sommigen de jacht van een heuvel.

DOOPVONTEN
DOOR L. Spruit {Slot)Die oudere doopvonten mogen dan minder

rank en fijn zijn dan de vonten uit bet
gotische tijdperk, ze zijn toch niet zonder
bekoring. Solide en zwaar rusten zij op den

grond. Door de platte, eenvoudige deksels zijn de
bakken meer open en geven meer weer, dat zij bet
water dragen, dat reinigen zal van erfzonde en
zieledood. „Gastvrijer" zou men deze romaanscbe
vonten kunnen noemen in vergelijking met die uit
later tijd. En de ornamentiek, boe simpel ook, is
niet zonder evenwicht; ook de symboliek is er niet
geheel vreemd aan. Niemand zal b.v. aan de doop
vont van Linne (L), op de vorige blz. afgebeeld, een,
zij het primitieve, schoonheid kunnen betwisten.
De verhoudingen zijn bier al bijzonder gelukkig. SI
De doopvont van den St. Maarten te Zaltbommel
staat weer op haar oude plaats in de doopkapel. Zij
is achtkantig en beeft acht boogvormige vakken,
die met beeldhouwwerk gevuld zijn. De versiering
van den rand bestaat uit rozetten, bladeren en ge

vleugelde hoofden zooals op de kapiteelen der kerk.
Wat wel bet vermoeden wettigt dat zij speciaal
voor St. Maarten is vervaardigd. Die van St. Nico-
laas te Kampen (16de eeuw) is zeskantig en uit
blauwe arduinsteen. Achtkantige vonten, met vier
koppen op de boeken, vinden w e nog te Heel, Schin
op Geul en Broekbuizen(L). Limmel beeft een vont
met vier paneelen en rustend op een voetstuk met
vier kolommetjes. SI Patroon der doopvonten is in
onze streken veelal St. Odulfus, die in de 9de eeuw
de Friezen doopte. Hij wordt veel voorgesteld met
een doopbekken in de band (hiermee wordt bet
water over bet hoofd van den doopeling uitgego
ten). SI Eerst vijf eeuwen na de steenen komen de
koperen doopvonten. De Maasvallei, vanouds bet
land der metaalgieters, beeft ook op bet gebied
van doopvonten heerlijke dingen gewrocht. Fleel

1
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KOPEREN DOOPVONT IN DE ST. JANSKERK TE
'S HERTOGENBOSCH, GEGOTEN 1491
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Maaslrichtsche werkplaatsi-n vc

1491 gegoten. Zij "„inder dominee-
hersteld. Het deksel is hiei n s ^mingere
rend, wat niet alleen <>o> vont met uit<n*-
hoogte. De buitengewoon inooie^ ^i^-kon
schulpt voetstuk w ordt gesebraagi .. ly„„aerlijk
van Bethsaida (.Joh. V : 2) Die Dguren

al een aandachtige l><'-''--;;r,::f;;:,„ngu-

slechts te zeggen,

van lijn afkomstig uit de

Maaslriehtsche werkplaatsen van

Zijn

stijfheid der in nissen^gecomjiomm.^^^ „i,t barok
ren hebben zij afgelegd: tocb kan men z< j,.r,i,.p|
noemen en zij blijven in bun functie van ̂ >"<1 >1;' ;
zij het ook een buiteng<-w oon fraai en levendig ^
modelleerd onderdeel. De vont - l)r< < < opt ^
in den romaanschen tijd v\ordt ge- ot< n < <)or t <
hooggewelfd deksel, eigenlijk ni(-t an<i<-r- dan de
kuip in omgekeerden vorm. Dit aeeentmi rt op
lukkige wijze - als

moet wel

zin voor

AFGIKTSKL (/.V IIFT Rl.l KSM F S El' M) FAN DE KOl'EREN
DOOP} ONT IN DE OROOTK KERK TE BREDA

zwaartepunt t us-eben
schragende figuren en het f ijnbew ei kt<- <b ks< Idak
- de belangrijkheid van dit deel waarom feitelijk
alles gecomponeerd is. Arnt van Triebt
een buitengewoon sterk ontwikkelden
evenwicht en voor de liturgische eiseben gebail
hebben. Als eenige versiering draagt het ileksel de
symbolen der vier evangelisten. Aan een praebtig-
gedreven kraan is het deksel bevestigd: de sierlijke
toren, die zich boven het eigenlijkr- afdekkende
deel verheft, wordt bekroond door den ])elikaan.
waaronder tusschen weggeslagen gordijnen (/od de
Vader troont; daaronder Maria, de Zoete Lieve
Vrouwe van den Bosch en timslotte v lak hoven bet
eigenlijk deksel de Doo]i van Cbri-tiis. een veel-
toegepaste en voor een doojivont ook w<d zeer ge-
eigende voorstelling, die. als ik mij niet vergis,
trouwens kerkelijk voorgeschreven is. S3 De voor
malige St. Barbara te Breda, nu Herv. ki-rk. bezit
een vont, die waarschijnlijk uit de Meidielsibe
school afkomstig en in 1541 is gev\ijd. De vorm is
die van een ciborie. Oorspronkelijk liebhen er heel
den gestaan om de zuil waarmee bet deksel aan de
overhuiving is verbonden: ook op bet deksel v óór
de zuiltjes moeten versieringen gestaan hebben. Dit
zal bij de Hervorming wel verwijderd zijn. Ook in
haar huidigen toestand is de vont niet zomb-r be
lang, al geeft het te zware deksel den indruk, toj)-
zwaar te zijn. Het is intusschen jammer, dat zij
niet meer gebruikt wordt. M'anneer men deze vont
vergelijkt met die van Zutfen. die slechts veertien
jaar vroeger gegoten werd. en waarschijnlijk uit
dezelfde school stamt, dan valt dadelijk op hoe
zich in de Bredasche vont de ..nieuwe tijd", de
Renaissance, baan breekt. SI Een soortuelijke vont
als in de Bossche basiliek staat in St. Martimi> te
\enlo. Zij IS er een navolging van en in 1 b-M be
goten. De beelden ontbreken bier eebter <>,» riuó-
tus en St. Jan na. Ongetwijfeld zullen ,>r „«x^ veel
meer koperen vonten bestaan heblnui. die latTr ee
roemloos einde in de smeltkroes von<l,.,i
merkwaardige bijzonderheid kan mur o,ddex
Hoogw oud(NH) een doopvont uit de Jd

n

Als

dat

eeuwwaarvan beweerd wordt <lat dit
van den mislukten doop van koning Hadbi.nd'f

Ook
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is het niet onaardig om te bedenken, dat tot in de
19de eeuw in ons land koperen doopbekkens (dus
schotels) werden aanptroffen van Mechelsch of
ook wel Duitsch fabrikaat, vooral op het Gelder-
sche platteland. Men zette ze als pronkborden op
den schouwrand, maar ook in poffertjeskramen
werden ze gevonden. In totaal zijn er nog eenio^e
dozijnen romaansche en gotische doopvonten in ons
land.

HET SLOT TIROL
(Slot van bladz. 579)VOORDAT Tirol een wereldlijk gebouw Avas,

stond hier een Benedictijner nonnenklooster,
dat omstreeks het einde der 11e eeuw gedeel
telijk verwoest werd. Uit de religieuze voor

stellingen boven de twee portalen en uit de Sint
Pancraskapel, waar men boven een bidkoor voor
de nonnen aantreft, blijkt duidelijk, dat het slot
eertijds een kerkelijke bestemming heeft gehad. §3
Als slot echter dateert het uit de woeste tijden der
roofridders en men had geen beter plekje kunnen
uitkiezen om het heele dal van Merano te overzien.
Vergrijsd zijn de muren door de eeuwen, die er
langs gestreken zijn; gedeelten zijn afgebrokkeld,
verweerd en verdwenen, want omstreeks het mid
den der 16e eemv is de rots, waarop vijfentwintig
tot dertig bewoonde kamers en zalen stonden, te
weten de vorstelijke vertrekken, de ridderzaal en
het tournooiplein, door onderaardsche bergstroomp
jes ondermijnd en ingestort. Wie aan het slot
denkt, denkt natuurlijk ook even aan de heer-
schers over het land in de bergen, doch de ber
innering aan hun stoute daden is reeds lang ver
vaagd, en we moeten onze geschiedenisboeken
erop naslaan, willen we iets van hen te weten
komen. Neen, veeleer denken w e bij het aanschou
wen dezer schier oninneembare veste aan de laat
ste burchtvrouwe van het Duitsche geslacht der
Tiroler graven, aan Margaretha, de onschoone
heerscheres van Tirol en Karnten. Haar historie?
Welaan, ik zal u die vertellen. Het is een leven van
wrangen humor en intense tragiek. SI Margaretha's

V a e r.

Hendrik,
koning
van Bohe-

e n

van

men

heer

Karnten
en Tirol,
had op den
roem zij
ner voor-

vaderen

geteerd,
met het ge
volg, dat
B O h e m e n
hem was

a f g e n o-
men door-

Jan van

L u X e m-
b u r g,
Aviens gre-

lle EELinSCHE ROMAANSCHE DEUR DTE
TOEGANG GEEFT TOT DE KEIZERZAAL IN

SLOT TIROL

HET SLOT TIROL

tige oogen
zich op de
rest van

Hendrik's

erfenis

richtten en
die den tijd afwachtte, dat Hendrik ter ziele zou
gaan en zijn landen zou nalaten aan zijn dochter
Margaretha. Het jonge prinsesje Avas alles behalve
mooi, evenmin als haar zusje Adelheid, die welis-
Avaar niet zoo afzichtelijk, maar kreupel Avas en
mismaakt als de hofdwerg zelf. In haar verstand en
haar moed vond Margaretha echter ruimschoots
compensatie voor Acat zij aan uiterlijk schoon der
ven moest. S3 Nog vóór den dood van haar vader,
toen zij nog maar tAvaalf jaar oud Avas en de oude
Luxemburger schijnbaar niet langer Avachten Avilcle,
werd zij uitgehuAvelijkt aan diens negenjarig zoontje
Jan. Kort daarop overleed koning Hendrik en de
Wittelsbachers en Habsburgers vielen als roofdieren
op Margaretha's landen aan, zoodat het jeugdige

echtpaar Aveldra alles behalve Ti
rol verloor. Jaren van strijd gingen
voorbij en het vorstelijk tAveetal
groeide op. Jan stak zijn afkeer
van bet buitengcAVOon leelijke
vrouAvtje reeds lang niet meer
onder stoelen en banken, met het
gevolg dat er een openlijke breuk
tussclien de tAvee ontstond, die
nog grooter Averd toen Margaretha
haar gemaal voor zijn veronacht
zaming met gelijke munt ging be
talen. Een complot om hem te
verjagen lekte ontijdig uit, doch
een tAveede was zorgvuldiger voor
bereid, en toen Jan op een avond
van de jacht thuis kwam, vond
hij de valbrug van den burcht op
getrokken. Alle dreigementen ten
spijt moest zijne doorluchtige
hoogheid buiten in den stroomen
den regen blijven staan, en zoo
goed was hij niet of hij moest af-
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trekken. Alie burehteii

in Tirol waren gewaar-
seliuwd en hel spelletje
hegon voor iedere slot
poort opnieuw, zoodat
Jan een droeven af
tocht moest hlazen, die
tegelijk zijnzwanenzang
in het land der hergen
was, SI Toen zag de kei
zer zijn kans schoon en
liet zijn zoon, Lodewijk,
markgraaf van Bran
denburg, naar de hand
der schoone dingen, en
tot ontzetting van
gansch Christelijk Euro
pa huwde de niet offi
cieel gescheiden vor
stendochter met hem in

1342 op het slot Tirol.
Doch op den langen

duur beviel de aange
trouwde familie van

Beieren Margaretha ook
al niet hijster veel, en
daar zij geen nakome
lingen had, knoopte zij
onderhandelingen aan
met Rudolfvan Oosten

rijk. Lodewijk stierf in
1361 een plotselingen en

vroegtijdige!! dood en toen zijn zoon Meinhard III
twee jaar later even welwillend met zijn vaderen ver-
eenigd werd — vergiftiging, werd er gemompeld —
verweet men Margaretha deze twee moorden, hoe
wel nooit is bewezen, dat zij de hand erin heeft
gehad. 53 De grond werd haar echter weldra te
warm onder de voeten en tengevolge van een lang
durige ziekte vermaakte zij Tirol en het gansche
land aan den Oostenrijker en trok zich op 46-jarigen
leeftijd in een klooster ais boetelinge terug. De
hertog wist zich tegen den keizer te handhaven en
het land is tot het einde van den laatsten oorlog
aan Oostenrijk gebleven, toen het aan Italië afge
staan moest worden. SI Hoog boven Merano staat
Tirol, waar Margaretha Maultasch weinig lief. doch
heel veel leed heeft gekend. SI Men moet zich de klim
partij naar het slot in de bergen niet getroosten in de
hoop er een museum van schilderijen of antiquiteiten
te vinden, men moet er ook niet heengaan om iets
grootsch — versta mij wel, ik bedoel in de be-
teekenis van geweldig, uitgestrekt, rijk — te vin
den, neen, want dan zoudt ge teleurgesteld zijn.
S! Een oude brug, een ietwat bouwvallige poort,
een met onkruid bezaaid binnenplein, omgeven
door de oude vleugels van den burcht en een hooge
vestingmuur, ziedaar de eerste kennismaking van
nabij. SI Een steenen trap en een oude deur,
Z!vaar beslagen met kunstig ijzerwerk, brengen u
in een donker voorvertrek, en dan komt ge in de
groote eetzaal. Alles is leeg, er zijn geen ruiten om
den wind en den regen tegen te houden — trouwens,
deze zijn er nooit geweest — maar in plaats daar
van biedt een door slanke zuiltjes, met sierlijk ge
houwen kapiteeltjes en halfronde Romaansche
boogjes gebroken lichtopening in den dikken muur

-  I )c< citil)t'r

i  li j j<b"tiicb' 'lal v an
„..idsOi iiili'i' '",

Merano. Diej) beneden bet m en
ven d<' wijngaarden a nevels ||,,

Ti/r ' lunzen zn n "r . ... .. ....i

„ver.,„„in. van he.
dom uitbeelden. Het kajx J belangriji tn
fraaier en geldt alge,„een a s ee„ Ig
voorbeelden der „„ó kl„„-<er
ren uit de Ile eeuw, toen bet .b t n ^ (,rrru '
en vertoonen duidtdijk den mv o< < ^ aan
sche heldensagen, die zich vooral 1' * < al
der Adige steeds sterk hebben donn ̂  jj - ^
zoo betreden wq het Sint
zijn mooie fresco's en geweblig
van de legende zegt, dat tfdkeii.'-. wanm ,
rende vorst van Tirol sterft. < nu J n }i,>t
kruis afvalt. Doch wij kunnen dit J*'' aan
de waarheid toetsen, want de "'^ten
van Tirol hebben reeds lang bet tij< < II ^ bet
eeuwige verwisseld. 53 Een van < < '
schatten der kapel is wel de 14e eeuwsi n !-.ep,q^-_
chromeerde Madonna en Kind. din sin( Jauj.
dag op het wel en wee van het ^a)lk uil ' <
heeft neergezien. De Madonna van 1 '* ''^t bier
groote dagen gekend, doch zij beeft ook < ^ ^ ijand
op de slotdeuren booren beuken, ̂ <o'^te
en belegeringen heeft zij gekend, het zoete
van koorknapen en het woest geschreeuw \ au
deraars. doch onverstoorbaar zag zij dit allos yy,,
onverstoorbaar kijkt zij nog neer. bet Kiinb.p^^
den arm. en glinila(4it zoetjes over bet laiuj
bergen, bet land, w (dks kinderen zij zo<>zeer liej
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