
Late Herfstwandeling.
1890.

Gleich einer alten, halbverklungnen Sage ... , ..

Faust, Z\leignung.

Soms, als je door de Cellebroederspoort (de Cellespoort )
naar buiten ging, was daar plotseling de zomer: rechts ston
den de paarse "singering", de rode hagedoorn en de gouden
regen met zijn lange trossen. Want welke Kamper waagt zich
in herfst, in winter - tenzij er ijs is - en een groot dee! van
het voorjaar op de modderige paden van ,,'t Engelse wark"?
Zelfs - wie neemt er zijn weq langs de "touwbanen" van
Buisman en Van van Assen, als hij er niet per se wezen moet?
Daar moet je wel een zonderling voor zijn als de heer Meilink,
de directeur van de Hogere Burgerschool, wiens lange ge~
stalte, de wandelstok in de op de rug g'evouwen handen, men
elke morgen langs het Singel kan zien gaan. Bij de behande
ling van de barometer "die niets anders is, dan een luchtdruk
meter, jongelui, en geen weervoorspeller", zal hij niet nalaten
zijn leerlinqen te wijzen op ons "kostelijk" klimaat en zijn
lofrede te eindiqen met de oratorische vraag: "Hoeveel dagen
zijn er nu in het jaar, waarop het weer het ons onmogelijk
maakt het huis te verlaten?" Ach ja, de heer M., die pracht
schoolman, die b.v. zo en passant het begrip "ervaringsweten~
schap" weet aan te brengen met een voorbeeld als dit: "Ik
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twijfel er niet aan, jongdui, of Ik zal eenmaal doodgaan; maar
uit het eindeloos groot aantal gevallen kan men niet de con
clusie trekken, dat er te eniger tijd niet eens een mens komt,
die blijft Ieven."

*
Slechts een zonderling - althans in de ogen der Kampena

ren - of iemand, die niet beter weet, als "Gekke Pietien",
komt in November buiten de poorten. En van middag heb ik
den laatste nog gezien, de borst versierd met talloze medailles,
bij het "Zwane ekke", in druk gesprek met den stadstuinman
Kits, die zijn exotische gewassen al lang in veiligheid heeft
gebracht en nu de laatste dahliaknollen uit de grond haalt.
Nu, om bijna half 10, haalt niemand het in zijn hoofd naar

buiten te gaan. Op de Cellesweg kom ik dan ook niemand
tegen. Ais ik het Groot-Burgerweeshuis en de Groenestraat
voorbij ben, gaat de deur van het winkeltje van Van Wezel
open en een ged schijnsel valt op de straat. V rouw van W.,
laat een klant uit en blijift nog even in de deuropening staan
om links en rechts uit te kijken. Al was de klant om half elf

\

gekomen, hij zou toch netjes geholpen en uitgelaten zijn.
Eigenlijk is de winkel nooit gesloten. Zodra en zolang de win
kelhouders op zijn, wordt het kind met de snoepcent en de
vrouw, die talhout nodig heeft, bediend. In 't voorbijgaan
naar binnen kijkend, zie ik daar in de kleine ruimte theestoven,
dicht tegen elkander geschoven, staan. Dat zijn de attributen
van de beter gesitueerden, die morgen vroeg, desnoods om
vijf uur.rhun ketel met warm water, op temperatuur gehouden
door een kooltje vuur, voor de deur zullen vinden.
Voor ik nog aan de Vloeddijk kom, gaat daar de welge

dane figuur van den heer J. Reijnders, zonderling genoeg
:,bovcnmeester" van de Bussemakersschool, voorbij.
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Bij het opgaan van de sierlijke welving van de Cellesbrug
(gewoonlijk de Stenenbrugge genoemd), zie ik daar rechts
onder het licht van de lantaarn het vlotje liggen, door de met
selaars gebruikt bij het voegen van de walmuur. In de laatste
Septemberdagen heb ik daarop den heer Belmer zien zitten,
bezig de aardige doorkijk onder de brug te schilderen. Dat
was juist iets voor hem. Hoe spande de heer B. zich in' om
zijn leerlingen inzicht te geven in de perspectivische ver
schijnselen, Hoe goed herinner ik me een van zijn laatste
lessen, waarbij hij gebruik maakte van eigen gevonden aan
schouwingsmateriaal: een dik bestoven ruit, die - verticaal
geplaatst - het tekenvlak voorstelde en waarop hij met zijn
altijd werkzame tekenduim de contouren aanga£ van een op
de punt gezette kubus, terwijl een lange, dunne lat de ooglijn
verbeeldde.

*
Nu kun je toch zien, dat het .al November is. Links van de

brug ligt de praarn van schipper Goris, die niet weer zal ver
trekken. En verderop zie ik de masten van andere turfschepen:
een ligt er juist voor\ Warmeland (nu Burgwalstraat). Zou
Goris, een trouw kerkganger, altijd even tevreden zijn over
de preek als onlangs, toen hij zijn voldaanheid uitte in de even
krachtige als duidelijke bewoordingen, dat de dominee het
weer eens "dondersmooi" gezegd had?
Rechts a£slaande, langs de Burgwal, kom ik voorbij het huis

van den heer Milatz, wien de moeilijke en ondankb,are taak
is opgedragen de weinig sportieve, jonge generatie van een
bevolking, die voer alle lichamelijke oefeningeh slechts de
naam "fratsen" kent, een behoorlijk gebruik van hun lichaam
te leren maken.
Schuin tegenover, op de Vloeddijk, staat het nieuwe wees

huis. Het zal een grote verbetering zijn voor de wezen, maar
ik was gewend aan het sombere kloosterqebouw, waarvan ik
bij de a£braak de eeuwenoude en nog gave eiken balken heb
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bewonderd. Zou het Kantongerecht aan de overzijde, met zijn
romantisch torentje het zo lang uithouden? Een martiale figuur
stapt door het hek naast de Nuts-Spaarbank naar buiten. Het
is de rijksveldwachter, die in het register van de burgerlijke
stand staat ingeschreven als Polman, maar dien niemand ooit
anders dan Polleman noemt. P. gaat in het late avonduur op
"surveillantie". In gedachte zie ik hem speuren langs de
Zwartendiek - een en al modder in deze tijd van 't jaar -
langs de Venendiek of langs het water van de Blaozekolk -
zo vlak langs de weg - naar zijn eeuwige tegenspelers als
de Poerstok, de Dood, de Garnele of een gelegenheidsstroper
als Jan ten B., die als atavismen blijven vasthouden aan het
oerrecht vrij te mogen zwerven over Gods land en Gods
water en te nemen, wat van hun gading is; niet om van de
verboden vrucht een feestmaal aan te richten, maar om -
met gevangenisstraf voor ogeri - als heel de stad zich koes
tert bij de kachel of rust in 't warme bed, iets te winnen voor
een hongerend gezin. Heeft de laatstgenoemde het niet on~
langs bestaan als een andere baron Von Miinchhausen met
een stukje spek aan een haak een stadseend uit de stadsgracht
tc vangen? Met dit verschil dan, dat hij bij de eerste vangst
ophield, radicaal den arm en kwaker de nek omdraaide en
zich met de buit onder de jas naar huis spoedde. W elke euvel
daad behoorlijk achterhaald werd en even behoorlijk gestraft
werd met zoveel dagen hechtenis, subsidiair zoveel gulden
boete, zoals dat in een behoorlijke maatschappij geschiedt.
Polleman, de schrik dezer onmaatschappelijken en de boeman
der kinders, passeert op de smalle brug Gekke Jans op weg
naar haar waning tegenover het hek van de school aan het
Muntplein, die hij op 't ogenblik niet tegen de jeugd in be
scherrninq behoeft te nemen, steekt het Bregittenplein over
om in de Hellige Stege te verdwijnen.
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, Even voor het poortje van de UiterWijckstichting kom ik
voorbij de timmermanswerkplaats van W. v. d. Werf. Het
zal niet zo heel lang meer duren, of het bordje:

Schaatsen slijpen: 20 cent
Amerikaansch slijpen: 25 .cent

wordt buiten gehangen.
[a, ja, die timmerman verstaat ziin yak.
"Oe doe'j det toch, det Hamerikaans sliepen?" werd hem

onlangs gevraagcl.
, "Det zakoe zeggen, maar ie mutt en 't niet varder vertellen.

Op zien Hamerikaans, dan drinken wi'j d' er borreltien bi'j."

*
Even voorbij de Klumpieskarke, op de bocht ,:van de Burq

wal, komt een kleine, gedrongen gestalte ..anvoeqelen" 1)
\Vie is dat? Als ik dichterbij kom, he~k~n ik hem: het is meneer
van der Weqgien.
..Ir heeft zich verkocht an de sniekamer, en daor leeft ie

now van", wordt er gefluisterd.
Niet zonder een kleine huivering - niemand leeft buiten

zijn tijd - ga ik hem voorbij.
Wat geluid komt daar uit de Graafschap? Een verward

gedruis van voetstappen en jongensstemmen. Het zijn de leer
lingen van de Burgeravondschool, die avond op avond op
luidruchtige wijze hun clagtaak beeindiqen. Plotseling zet het
koor eenstemmig in:

Vrouw Elderrnan van helle£ huur,
Oe hist 't nog met hoe man?
Hoe man die zit in 't kippenok
En de kippen, die s n'm op zien kop,
Vrouw Elderman, oe hist 't ~og met hoe man?

1) Sommige Duitse dialecten hebben: fiisseln = slecht ter been zijn,
en. futte1n = in 't geheim bedriegen - Eng. to foozle = verknoeien. -
Gelders: vochtelen en vogchelen = met kleine benen lopen, als kinders. -
Kamper dialect ook voegelen = kleine oneerlijkheden bedrijven bij het
knikkeren. - Foetelen in het Vlaams == in 't geheim bedriegen.
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·En (uitgerekend precies op de bruq )
En de andjes, die gaan klappe, klappe, klap,
En de voetjes, die gaan starnpe, stampe, stamp.
Vrouw Elderrnan van hellef huur,
Oe hist 't nog met hoe man?

Met een kleine varia tie zouden we kunnen zeggen: Ce qui
est trop indecent (bete ) d'etre dit, on le chante.

Veel vertrouwen in de regel: Woman singt, da lass dich
ruhig nieder, Bose Menschen haben keine Lieder, schijnt de
Kamper politie niet te hebben. Althans de zingende jongens
worden op de voet gevolgd door de agenten (de woorden
scholte en diender zijn al in onbruik geraakt) Sjarrefien en
Bel-an-burs, die beide moeite hebben om mee te komen; de
eerste vanwege zijn korte benen en de ander door zijn [aren
en zijn omvang. Ik laat de troep voorbijtrekken, ga verder
langs de Burgwal en volg een paar jongens die zich afgeschei~
den hebben. De wind blaast wat sneeuw van de bomen: de
lucht is donker - er, zal wel meer komen. Achter de Kruut
toren hoor ik het geratel van een kar en tegelijk het geroep:
Steen-ko-lenl En dadelijk vall en mijn beide voorgangers in:
Als Kobus de Duvel met 't karretje gaat. Steen-ko-len! Ze
hadden blijkbaar wel eerder thuis geweest kunnen zijn, want
ze gaan samen de Oorgatsbrug over. 2) Kobus met zijn demo
nische naarn heeft wellicht de jongens niet eens gehoord. Hij
heeft in dit late avonduur nog een klant gevonden, misschien
een sigarenmaker, die in het begin van de week zijn avon
tuurlijke geest meer vrijheid heeft gelaten, dan met het oog op

2) Hendrick de Keyzer, stadsbouwmeester van Amsterdam, vraagt in
1596 octrooi aan op een "oorgat" voor bruggen. Dit was een smalle
spleet boven in de brug, waar ·dr opstaande mast van een schip door kon
passeeren, terwijl het schip zelf onder de brug doorvoer. Zijn uitvinding
heeft betrekinq 'op een stelsel van' kleppen, waarmede dit oorgat moest
worden afgesloten.

(Octrooien van uitvindingen in de Nederlanden uit de 16de tot de 18de
eeuw, door G. Doorman. 's Gravenhage. Mart. Nijhoff 1940.)
Heeft Kampen een dergelijke inrichting gekend? B.
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een redelijke werkverdeling wenselijk is en nu ziet aankornen.
dat hij enige malen zijn nachtrust zal moeten opofferen om de
schade in te hal en. '

Ik ben nu aan de Sabloniere-kade. He, wat is het daar toch
altijd loud. Donkere wolken komen aandrijven; als de maan
even schijnt, zie ik een zilveren streep over de IJ ssel tot aan
het riet van de Nateers, waar ik elk paadje tot aan het Steen-
ovensgat ken. En daar _waagt zich zelfs Polleman niet .
Wet die komt zeker.van een begrafenis ...... Och, neen, 't is

professor Noordtzij met zijn hoge hoed, aan beide zijden ge~
escorteerd door twee patrimoniumrnensen, Ze willen niets
missen van wat professor vertelt- en daardoor zijn de twee
uiterste personen genoodzaakt voortdurend met hun buitenste
been een grote pas naar voren te maken en hoofd en boven
lijf een kwart slag naar binnen te draaien in de richting van
den spreker, wiens rechtstandigheid door de ,~kachelpiepe",
zoals elk rechtgeaard Kamper het officiele hoofddeksel noemt,
wordt geaccentueerd.

Het is me hier toch te koud en ik ga onder de oudste der
stadspoorten, de Korenmarktspoort, naar binnen. Wat een
.geslachten van Kampers zijn onder deze poort doorgegaan!
Op zoele zomeravond om een luchtje te scheppen; op gure
najaarsavond om, zoals ik, de luwte te zoeken. Als ik onder
de poort door ben, staat daar voor me de. silhouet van de
geweldige Bovenkerk. Wat heeft die Middeleeuwers, in aan
tal zeker niet de helft van het tegenwoordig getal inwoners,
bewogen een bouwwerk te scheppen, dat in zijn monumen
taliteit door geen enkel in onze stad is overtroffen? Was het
een uiting van godsdienstzin. die zich vooral richtte op het
uiterlijke? Was het het gevoel van grote, onderlinqe afhan-
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kelijkheid teqenover het vreernde, dat even buiten de stads
wallen al begon en waartegenover de kleine, stedelijke samen
levinq een zelfstandigheid vertegenwoordigde; zich o.m. open
barend in de eenheid van dialect, dat, hoe ook verdeeld, ge
sproken werd door "de smalle gemeente" zowel als door "de
riekdom" __ .Inderdaad gescheiden~ongescheiden -, zich
uitend in een burgertrots, die in wedijver met andere stads
gemeenschappen een monument deed verrijzen. als de Sint
Nicolaaskerk met zijn massale toren? Was het...... ~

Kijk, daar heb je Vinke met zijn geweldige snor, eigenaar
van het hotel: De Doelef n]. Achter de Nt-je Mure, vergezeld
'van zijn stamgast Gekke Appien. [a, [a, Vinke, dat is ander
weer dan deze zomer, toen je hier op de Korenmarkt met je
.theater stand. En wat een concurrentie! Tegenover je de
luchtschommeh nieuw import uit Duitsland; .want de bedien
den, netjes in matrozenpakken gestoken. zongen al schornme
lend - en hoe hoog - het Duitse versje, dat de schoolgaande
.Karnper jeugd tussen twaalf.en twintig. weldra zcnq.

Mein Herz, das ist ein Bienenhaus,
Die Madchen sind darin die Bienen,
Sie fliegen ein, sie fliegen aus
Gerad' wie in ein Bienenhaus.
T irolerilala .

Und eine ist die Koninqin,
Sie liebe ich am meisten, •

En naast je, Vinke, het Grand Spectacle. met. voor elke
voorstelling. de "parade" van de dames en heren artist en in
angstig nauwsluitende ornhulsels, welk~ eersten -vooral zich
mochten verheugen in de belangstelling der leerlingen van de
Militaire Hoofdcursus - door sommigen, wat zure, -Kampers
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om de enigszins geaffecteerde'uil:spraak van het tussenwerp
sel "zeg", de "Zags" genoemd.

Maar jij, Vmke, had met je Lombok-Theatre 3), toch de
grootste trek. Waren de "kolonialen" met hun helmen en hun
slobkousen .niet echt en de "zwarten" niet griezelig van

" natuurlijkheid, zoals ze 'daar storrden te ooqdraaien en te
tandenblikkeren? En stopten we niet, als de voorstelling be
gonnen was, de oren dicht voor het geknal der geweren, ge~
richt op de aan- en weq-sluipende in'boorlingen? Bat waien
rasartisten; [a, niet onmoqelijk, dat voor meer dan een der
spelers het spel 'een nabootsing was van wat ze eenmaal als
werkelijkheid hadden gekend. Want de meesten der vertol
kers van het drama op Lombok waren gerecruteerd uit de
fahrende Leute, die in de Doele(n) een tijdelijk - ach, dik
wijls te tijdelijk - onderdak vonden. Wat de costuums he
treft - ik verrnoed, dat Vos in de .Boven Nieuwstraat, een
of twee huizen van de Brocrstraat af, die je overdag in zijn
Curiosity Shop kunt zien .rondscharrelen, er de leverancier
vim is. Zendt Vos irnmersniet af en toe cell vracht afgedankte
kapotjassen naar, Urk, waarvan de lange panden dienen moe
ten om de onderste lichaamshelft der Urkerinnen te beschut ...
ten en die de gewenste omvang te verschaffen?

Stap, tik: stap, tik, hoor ik als ik de Oudestraat op gao Ik
behocf eigen1ijk niet eens op te zien, wallt ik ken den man met

• zijn gebo.gen gestalte en de stok, waarvan de onderste deci
meter met koper is beslaqen. Hoor, wat de jongen, die bij
Reijnders een boodschap heeft gedaan, niet kan nalaten te
schreeuwen: Wander, Wander, lu, Iu, lu! ~ Wander keert
zich dadelijk om en heft dreigend en mopperend de stok om-

3) Het drama op Lombok vond plaats in 1894. N,\ dien werd elke
leerJing van de H.C., die de Indische uniform droeg, een .Lombokker"
genoemd! ... .. B.
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hoog. Maar zijn plaaqgeest is allang verdwenen en Wander
gaat het Mikkeste'gien (Meerminnensteeg?) in, dat langs het
huis 4) van den populairen dokter Mestinq loopt, in de volks
mend, die nimmer zachtzinnig in haar typeringen is, wegens
zijn resoluut optreden, wel eens de "peerdedokter" wordt
geheten, hoewel hij een geacht en ~bekwaam medicus is.

Ik neem een klein gedeelte van de .Oudestraat en draai
teqenover het kantoor La Bolsa (de Jonge Boele) de Geer
straat in. Nog juist zie ik, dat slager van Gelder, tegenover
de Blauwe-Handsteeq zijn winkel sluit. Zijn oren zullen nog

. wel tuiten van het: Aron, mag. ik de blaoze?, dat de jongens
van de avondschool hem elke avond toezingen. Op de hoek
woont Van Galen, die, naast zijn beroep van handelaar in
spiritualien op onnavolgbare wijze de functie van afslager bij
venduties vervult, In aIle winkels en winkeltjes is het licht
nog op. Het is er met dat laagje sneeuw op de straat, erg
gezeBig. Bij Moos Zendiek, paardeliefhebber, die altijd mooie
en vooral wilde paarden heeft, gaat de deur open en zijn
vrouw, de "juffrouw" gaat met een bus gewapend en een
grote omslagdoek om, nog uit. Hoeveel Kamper burgers en
burqeressen zou ze bij hun entree in het leven niet een handje
geholpen hebben? Het is niet te hopen, dat de avondschool
leerlinqen hun. route door de Geerstraat hebben genomen.
Want het zal de "juffrouw" niet aangenaam in de oren klin
ken, als tot haar echtgenoot de uitnodiging wordt gericht:

Mozes, trek ou empien uut,
Want dear kump de bleker an.

Ten Kate, op de hoek, celibatair en monopolist in het hoe
denvak, is de scherpe blik van de poezie-rninnende jeugd,

4) Nu kantoor Uitgeverij ,J. H. Kok.
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altijd ontkomen. Hoe vaak heeft hi] mij niet een blauw-lakense
pet met stijve, glimmende klep verkocht; eigenlijk het enige
gangbare model, zoals nog lanq de adelborsten hebben ge~
dragen. Hij kent zijn klan ten en zijn yak. Als je dan had
gezegd: "Ik wol graag een pette ebben", dan nam hij je even
op, kreeg hoogstens twee petten van de plank, paste ze.. al
heen en weer wrikkende op zijn eigen hoofd en besliste dan:
"Ier, die past oe wel. En as ie nog wat ruum is, dan doej d'er
maar een paplertien in; ie greujen d'er wel in." 's Zomers
kochten we a raison van vijftien cent een "viegemande" bij
hem, een grote strohoed met rood lint. Want met bloot hoofd
lopen past niet. Dan kon je niet eens .metjes de pet afnemen":
met "het geven van de rechterhand" het summum van burqer
lijke opvoeding. En - wie 's winters zonder hoofddeksel
buiten komt, wordt verkouden en wie het zomers waagt krijgt
"zunnesteek". -

*
Bij I. van den Arend (I, Ije, lje, lje, lje van den Arend) is

niets meer te zien. Evenmin bij zijn overbuur Kuleman, die
verondersteld wordt er bij zijn huiselijke omgang met zijn
vrouw methoden a la Jan Klaassen toe te passen; zij het dan
op wat zachtzinniger wijze. Hem zijn de dichtregels gewijd:

"Olt op de wagen, .olt op de wagen;
Kuleman hef zien vrouwe eslagen
Met een bos stro, met een bos stro,
Odie vrouwe schreide zoo

Vlothuis, schrale, lange figuur in zijn dooie winkeltje, waar -
hij stenen tabakspijpen verkoopt, draa it zijn laatste vleerrnuis
brandertje uit; hij is zuinig; 't is "een tik op 't schuiltien'
zeggen de mensen. De jongens hebben een versje op hem,
waarin ze "streupen" laten rijmen op .Jieupen", maar het is
weer een van die dingen die men ibijvoorkeur zingt. Ook bij
zijn overburen, de gezusters van Wilsum, gaat het licht uit,
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In 'tIaatste schijnsel zie ik op de toonbank de blinkend ge
poetste koperen trammel, met drie glasvenstertjes; waaruit
[e Zaterdaqs, als je een boodschap kwam doen, een keiharde
Dalfser mop kreeg. Door de week kreeg je soms een peper
muntje - niet altijd; bij het uitdelen van die giften werd
nauwkeurig rekeninq gehouden met de frequentie van je
bezoeken.

*

. En dan klinkt mooi, helderop, alsof het dag gaat worden.
de stem van Jozef Kros uit de Speldemakerssteqe:

Sprot, sprot, die Engelse sprot,
de dertien voor drie cent;
drie centen de dertienl

Dertien zegt hij, Amsterdammer; niet dartien. In zijnwinkel
hangt een gemengd luchtje van haring - er stond altijd een
vat in de hoek =», van citroenen en bokkings, van sinaas
appels en uitjes en appels. En wie zou ooit van het kleine
jodenmannetje gedacht hebben, dat hij als niatroos gevaren
heeft?
-Kros, nu in de Boven-Nieuwstraat voor het huis van den

handelaar in lederwaren, Staal, zet zijn kar neer om een paar
klanten te helpen. Daar komt Baalman met zijn bakkebaardjes,
de koetsier van den Olde Boele, die tegenover de Stadsnaai
school woont, nog aanlopen.

Door de nu witte Geerstraat __:_maar de sneeuw zal wel
gauw "sjoekse" (een prachtig tekenend woordl ) worden -
ga ik verder. Uit de drankwinkel van de weduwe Van der
Linde komt een vrouw, die onder haar boezelaar (schort zegt
de Kamper nog niet) wat wegmoffelt, rechts en links kijkt
en in de richting van de Burgwal verdwijnt. Daar in de win-
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kelstaatdernooie batterij van vaatjes met koperen banden en
koperen kraantjes. Dan ben ik al ga~w bij de oude bakkerij
van Helderman, waar de vrouwen haar zelf bereide broden
laten bakken: elk brood voorzien van een huismerk: een 'kruis,
cen cirkel, een ingedrukte sleutel. Hoe dikwijls ik er kwam,
ik heb nooit durven 'inforrneren, waarom het versje nu juist
spreekt van vrouw Elderrnan van hellef uur en niet b.v. van
twalef: waar<_?mde man in het kippenhok zo allerverachtelilks "
door de kipperr werd behandeld.

Daar gaan twee mann en naar de Cellesbrug toe; het spoor.
dat ze in de sneeuw achterlaten, toont menige aarzeling; ze
komen uit de herberg van Vossien en voeren een qeanimeerd.
soms luidruchtig gesprek. Midden op de brug blijven ze staan.
De een Ieqt de handen 00 de schouders van den ander en zegt
plechtstatiq.i.Spr ...... k, spreek op, ben ik een huichelaar?"
•Het antwoord schijnt bevredigend; gearmd dalen ze de brug
af en gaan langs de Vloeddijk - laten we hopen - naar
huis. 5)

*
Een late wandelaar en wandelaarster - zij moet zeker om

tien uur thuis zijn - haasten zich langs de Burgwal. Hi] heeft
een lange jas met pellerine aan; van haar donker figuurtje is
weinig te zien. Plotseling doet ze een stap op zi], neernt een
handvol sneeuw van een vensterbank en gooit die ha~r beqe
leider in het gezicht. De pellerine-jas laat de invite niet
onbenut voorbijgaan. Ik hoor een gilletje ...... een donkere
wolk schuift voor de maan. Als de wolk voorbij is, zie ik de
jonge mensen verder gaan: het is of de pellerine nu vier
schouders bedekt.

5) Historisch!
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De hoqe bomen bij de brug werpen schuine schaduwstrepen
op de Burgwal. Ze breken bij de gevellijn en vall en met hun
fijne vertakkingen tegen het mooie huis van Mevrouw Enqe
lenberg. Het geluid van het carillon op de Nieuwe toren hoor
ik als onder de sordine.
Het sneeuwt, sneeuwt. AIle geluid is weg ......
Gods zegen daalt op de goede stad.

C. J. Bouhuijs.

Hengelo (0.). Februari 1941.
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