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Op Reis door Ylaandererl.
SPOTNAMEN OP STEDEN EN DORPEN.

't Is bekend, hoe veel steden een spotnaam bezitten. En ntet de clorpen
is het al evenzoo gesteld... Dat spruit voort uit den tijd, toen de gemeenten
vijandig tegenover elkaar storden, meestal omdat ze elkander geen u'elvaart
gunden. Brugge streed toen dikwijls tegen Gent of Shris, Gent tegen Ouden-
aarde. Nieuwpoort hacl het aan den stok met Damme over de haring, Ieper
met Poperinghe over de lakennijverheid, Ant',r'erpen met Mechelen oi,er
scheepvaart en handel, en zco voort.

{n'

Sint-Romboustoren te Mechelen.

Die spotnamen... och, nu lachen \Me er eens om I De Mechelaren zullen
er nietkwaad om zijn, als ik cens.,zertel, waarom zij naanblusschers heeten...
Ze hebben waarlijk geen schuld aan een geschiedenis van 250 jaar geleden.

't Was in den nacht van 26 op 27 januari in 't jaar 1687. Een drinke-
broer was in de herberg blijlen plakken en strompeldc naar huis. Wellicht
wilde hij eens kijken hoe laat het wel was, zonder te bedenken - \ /aârvoûr
hij dan ook te veel gedronkerr had- dat hij cle rvijzerplaat niet meer zieu
kon. Maar de sukkel zag iets zrnders... hij hielcl zich aan den muur vast, ortr

nog eens goed omhoog te staren... en begon toen te schreeuwen: << Brand,
brand ! Burgers... onze toren staat in brand ! >> Andere plakkers snelden
buiten, keken naar den toren en tierden ook : << Brand, brand ! >> Ramen en

deuren rverden geopend. << Brand, brand ! >> klonk het gerveldiger nog en de

torenwachter, clie wel geen onraacl benierkte, tnaar 't alarmgekrijt vernarr,
blies op zijn hoorn. De stad geraakte in rep et1 roer. De burgemeester en de
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sch{j{leflen, de arnbtenaren en cie stadslverklieclen, cie geestelijken en klooster-
lingen, rijke en arme burgers, allen snelden de straat op.

< Blusschen ! >> gebood de burgerneester, << uenk toch aan onzen
prachtigen toren... r,ve zullen hem verliezeu... Zie de rook kronkelt om zijn
t{-}p".. ntisschien kunnen we hem uog redden >>. Er r,varen 1nanfletl van goeden
rvil genoeg. Men sleepte vaien lol r,vater bij, haaide in alleriji de brancl-
ei:rnrertjes, irranclhaken en ladciers.

.< 1Ve moeten cieli toreu op ! > hernam 't hoofd der stad. < Ik geef 't voor-
i'';rlii... r.vie lroigt er rrij ? > En Ce dappele magistraat, die zoo goed zil'n
oiicirt i..egi-eep, velrlii'een in't torencleurtje. Hij kwam voorbi.i cie kiokken...
i,1roril; cien beiaard... denk toch eens !... al die schatten zouclen met den
iîrr'r:';ai'nielcj r"uorc'len ! Ert tran cie kcrk... en als de rvind opstak, zouden

De halle en hcl sta,dhuis Lc À{eclLeien.

rle viarrinen zich lneedeelen aan anclere gebouwen, aân 't stadhuis, de halle,
aan de ."voningen en magazijnen ! 't Vuur kon de heele stad verdelgen. En bi;
che schrikkelijke gedachte bratr. den burgenieester 't angstzr,veet uit ! Rapper,
rapper naar bovet: om de ramp te voorkomen, 't vuur in zijn aanvang te

sfrùiten. Als er op iedere trecie een man stoncl. kon rren eikander cle ernmertjes
rriâier oueireiken langs dien levencien keten. En hij. de overste der staC, zot:

'i. bluschrverk tr-.esturen.

De burgenreester ontmcrette dra den torenv"'achter. << 1#ie is daar ? >>

r.loeg deze verrr;st" << Il<, cle bulgenteester.". >> << Waar is cie brand ? > << Maar
op den toren i >> < Wat ! staat de tc'ren in brand I >> schreeuwde de waker
vcrschrikt. << Mijn toren in brand >>"

Eindelijk bereikte de burgemeester de dakptraat. << Waar is cle brand ? >>

'rroeg hij nll op ziin beurt. Ftij keek ornlaag... stond een oogenblik als van
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den donder geslagen en juichte dan: << Dat is geen vuur... ha ! nu begrijp
ik alles... 't is de maan clie onzen toren beschijnt en't licht der r.naan zagen
rvij voor vlammen aaq ! >> Hopend dat rnen hern beneden hooren kon, jubeide
hij voort : << Burgers, er is geen brand ! >>

Andere lvlechelaars verscl-ienen op de dakplaat, en allen vroegen :

<< Waar woedt het vuur ? > en alien ook herhaalden : << 't Is de ruaan | >>

Een ijverig brandweerman, die 't geheirn nog niet kende, smeet zijn em-
rnertje leeg, vlak op het edelachtiraar hoofd van den burgervader, die kwaad
uitriep: << Domoor... er is geen brand... rvilt ge de maan blusschen ! >

Wat er toen in 't binnenste van den steenen reus omging, is met geen pen
te beschrijven. Beneden wist men nog niet \i/at er gaande !vas, en wilde ilen
dus omhoog. En hier r,vensch'te ieder zoo gâuw mogelijk omlaag te zijn, om
't groote nieuws te verkondigen. Wat werd er gedrongen ! Eindelijk klonk
het van mond tot mond : << Het is de maan ! >>

Toen de burgemeester wat kalmer was, betiacht hij mêt sclirik, dat hij
en zijn onderdanen zich belachelijk hadden aangesteld. 't Gebeurde moest
verzwegen worden, en hij gaf ieder den raad den mond te houden. Misschien
waren er vreemdelingen in de stad, misschien babbelde een d.rinkebroer te
veel, hoe het ook zij, reeds rlen anderen dag vertelde ffien in den omtrek :

< Die van Meci'elen hdbben de maan gebluscht ! >> en zoo kregen de ÀAeche-

Iaars den bijnaarn << À4aanbiusschers >>.

Maar tot hun troost kan ik er bijr;cegen, .{at il-len ook in andere stecien,

o. a. te Tienen, de maan heeft gebiuscht. En hoe 't mogelijk is, dat men zich
liet misleiclen, is rvel begrijpelijk : de toren was in een mistwolk gehuld, die
door de rnaan beschenen werd. 't Was inderdaad of er rook rond St-Rombout
kronkclde.

Te Antwerpen bluschten ze wel de zielen. Eens op een Allerzielendag
klepte de klok cler O.l-.Vrouwlrerk,orn de geloovigen tot den avonddienst op te
roepen. Eenige burgers, die niet aan den heiligdag dachten, rneenden dat de
brandklok luidde en kwamen in allerijl toegeloopen, roepend en tierend, dat
er brand was. De hcop werd grooter en men haalde de bluschmiddelen.
Maar toen werd de vergissing bemerl<t en men zei spottend : << Te Antwerpen
hebben ze de zielen gebluscht >.

De Brusselaars zijn rvel kiekenfretters. Eens gingen ze ten oorlog en ze

meenden dat de overwinning gemakkelijk zau te behalen zi1n. << We trekken
naar een feest ! > snoefden ze7 en om het te bewijzen, namen ze vooral kie-
kens mee. Maar de Brusselaars moesten vluchten en al de kiekens werden
door den vijand opgepeuzeld. De Brusselaars ontvingen niets dan den naam

van << kiekenfretters >>. De Lierenaars zijn schapekoppen. Hertog Jan van Bra-
bant wilde hen eens beloonen en vroeg hun r,vat ze bcgeerden : een schapen-
markt of een hoogeschool. Dc Lierenaars kozen een nrarkt en toen de vorst
dit hoorde, zei hii lachend : < O, gij schapekoppen ! > De Gentenaars heeten

stropdragers, daar driehonderd burgers in hun hemd en met een strop om
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den hals Keizer Karel V om vergilleuis moesten smeeken. Maar ciat is tocrr
eigeniijk een eerenaâffI, r,r73ni de Gentenaren had{en alles gedaan wat ze
konclen. oin hun vrijheicl tegenover een tvran te verdedigen.

't is een eerenaaiil, juist zooals die cler leperlirrgen, die men << kinderen >

noemt..En luister \ryaarom : Cravin Marga,retha van Constantinopei rourvdc
overhaar zoon, ciie cloor de Saracenen gevângen \4ras genoilen eit alleen maal-
rnei een grocte som kon vrijgekocht rvorden. De gravin richtte zich tot haar
onderciancr: en dc ieperlingen bracirien 't grcotste gedeeite van het noodige
geld bijec'n. l.laderhand zei Margaretha dikwijls tot haar be.rrijcien zoon :

<< \Mees goeci jegens de Ieperlir:gen, want zij zijn onze kinderen >>. En sedert
dien heeteir dezr nog : < Iepersche kinderen >. Ja, vele gemeenten hebben eerr
bil'naam. Eir oT ri,'e daarover eens lachen o1 gekken, r,vel, dat is niet erg !Vrr:e-
ger, tceft clie spotnameu ontstonden, heerschte er veel twist en verdeeldheitl
tussehen c'ie gemeenten, clie jaloersch rvaren op elkanders voorspoed. En
't bleel niet altijd bij spotnamen geven. Dikwijls heerschte er burgertwist"
die slechts in bloed gedempt r,verd. Nog zijn er wel dorpen. welke in ruzie
leven. maar al meer en meer liegrijpt men dat eendracht ffiacht maakt.

De waarde der spreekwoordes!.

Menster. - Op school, zeg ik al'rijci aan mijn jongens : niets gaat be*
lee{Cheid te boven, met clen hoecl iii tlc hani{ komt nien door gansch het lancl.

V-iin zacn" - Ja, maar met eÊfi vsilefl porte-inonnaie nog veei lleter.

Aas Tafei.

Besc:eÂcer" *- \i/at een lekker vleesch. Bij mijn kostvrouw krijg ik dat
ncoit.

$amtje. -, Wij ook niet. Ik ben blij dat ge hier zijt. Ge moet ons hit *i1ls
konren i-rezoeken"

Voorzichtig.

FI;j" 
- 

LieTje, een goede huisl'rou.r"' nroet toch kunnen koken"
Zil, -- Zoo gav.w we getror.no'cl ziin, zal ii< het leeren, nrijn schat I

rui!" - À{aar zoutit ge hlt niet beter nog cerst thuis leeren. trk ben niet
rijk en 't zatt ons veel grondstoffen besparen.

Ook een herinnering.

;vlarie. - Welk haar zit er in dat nredaiïlon ?
&Iartha. - Van mijn man.
Marie. _- Maar hij leett toch nog.
Martha. -- Gelukkig wel, maâr hij heeft al twee jaar een kletskop.
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