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ECHTGENOTEN WETHOUDERS TREFFEN ELKAAR

Eerste high tea op 
stadhuis een succes
Cleghorn- Hun echtgenoten 
moeten hard werken in hun 
verantwoordelijke functie 
als gemeentebestuurder. 
Ook de vrouwen van onze 
wethouders hebben het wel 
druk: zij moeten hun man 
elke avond een gezonde en 
voedzame maaltijd voorzet-
ten en zorgen dat het huis 
op orde is.  Maar tussen de 
bedrijven door hebben zij 
natuurlijk ook recht op ont-
spanning. De high tea blijkt 
een reuzesucces.

De gades zijn ergen enthousiast. Sarah 
Williams, die haar man – wethouder So-
ciale zaken en Paardensport – ’s avonds 
na een vermoeiende dag moet bijstaan: 
“Als je zo ontspannen met mekaar zit, 
blijk je veel gemeenschappelijks te heb-
ben met de andere vrouwen”.

Nieuwe melanges
Ook de scones en de nieuwst theemelan-
ges laten de dames zich op deze middag 
goed smaken.
De high tea wordt elke donderdag ge-
houden, stipt op 4 uur in de de middag. 
Gewone bewoners van Cleghorn zijn 
daar uiteraard niet welkom, maar onze 
redactie toonde u graag bij deze dit in-
kijkje.

De echtgenotes van onze geliefde wethouders genieten zichtbaar van hun thee tijdens deze geslaag-
de middag in het gemeentehuis.

‘SLECHTS  SPRAKE VAN LICHTE AANPASSINGSPROBLEMEN’

Hongaarse vluchtelingen aarden goed: zelfs in Cleghorn

De duizenden vluchteling die over 
het vrije Europa uitzwermden vonden 
overal gastvrij onderdak. Uiteraard ook 
in Cleghorn. De mannen blijken prima 
paardenmenners: niet onlogisch; de 
Hongaren waren van oorsprong een rui-
tervolk.

Gillende keukenmeiden
De vrouwen vervullen vaak dienstverle-
nende functies in het huishouden, waar-
bij ‘hun’ dames er wel voor zorgen, dat 
ze zich in hun dienstbodekamertje te-
rugtrekken, als de echtgenoot arriveert: 
Hongaarse vrouwen zijn namelijk erg 
aantrekkelijk een temperamentvol – ze-
ker in vergelijking tot onze eigen dames.
Soms kan dat temperament wat ver 

doorschieten. Mevrouw L. Blacklock, 
is zeer tevreden over de toewijding van 
haar diensbode en keukenmeid Mitzy, 
maar ze kan soms wat doorschieten. 
“Als je een opmerking maakt over een 
gootsteenkastje dat niet goed is schoon-
gemaakt, kan ze een enorme scène ma-
ken. De naam ‘gillende keukenmeid’ is 
dan wel even van toepassing. Maar ik 
kan het wel begrijpen, gezien het trauma 
dat ze heeft opgelopen door haar onder-
vragingen door de geheime dienst.”

Goulash
Ze kan uitstekend koken. Het was even 
wennen, want het is geen dagelijkse kost 
die ze serveert, maar haar goulash is ver-
rukkelijk. Het is een soort stevige soep, 

met varkensvlees en exotische groente. 
Heb je wel eens van paprika’s gehoord?  
We moesten ze subiet van een leveran-

cier uit Londen betrekken, want anders 
kon ze volgens haar in de keuken niets 
beginnen. Het lijkt een beetje op tomaat.

En ook doet ze overal een typisch soort 
ui in. ‘Knoflook’, noemt ze het. Je ruikte 
een uur in de wind, maar lekker....”

Cleghorn - Ze kwamen en masse naar de vrije wereld in 1956: de 
vluchtelingen uit Hongarije, na de Russische inval. Hoe vergaat het 
hen? Ook Cleghorn nam vluchtelingen op; zoals de 26-jarige Mitzy 
Andrássy, die werkt bij de familie Blacklock. Zij zijn zeer tevre-
den over haar kookkunst, in het bijzonder haar goulash. Wel lijken 
trauma’s haar regelmatig op te breken.

Swettenham:
‘Links, ja,
 communist
 nee!’
Cleghorn -“Omdat ik soms kri-
tiek uit op het functioneren van 
het gemeentebestuur en de harde 
hand van de politie, schijn ik 
bekend te staan als de dorpscom-
munist. Dat is aperte onzin. Hier 
verzet ik me met klem tegen”, 
zegt Cleghorner Edmund Swet-
tenham.
Edmund Swettenham trekt zich als 
eerste jongerenwerker  van Cleg-
horn vooral het lot van de jongeren 
uit deze plaats aan: “Blijkbaar mag 
je niet zeggen de jeugd wordt uitge-
buit. Ze moeten vaak met de minste 
baantjes genoegen nemen.

Vluchtelingen
De meisjes uit Cleghorn komen zelfs 
voor de simpelste baantjes niet meer 
in aanmerking. Vroeger konden ze 
nog aan de slag als dienstmeisje, 
maar sinds we een Hongaarse vluch-
telingenstroom hebben binnenge-
haald, geven de dames de voorkeur 
aan Hongaarse vrouwen, die met 
minder genoegen nemen.
Swettenham: “Wat ons eigen dorps-
meisjes rest, is trouwen en het huis-
houden doen.”
“Ben ik nou communist, omdat ik 
vind dat een vrouw ook recht heeft 
op een baan? Nee, er moet nog heel 
wat water door de Theems vloeien, 
voor dat de oogkleppen van de heren 
bewindvoerders zijn verdwenen.”

Het ligt alweer 5 jaar achter ons: Hongaarse vluchtelingen komen aan in Parkeston. Hier worden ze 
voorzien van de broodnodige rantsoenen.

(Advertentie)
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 In plaats van kaarten

Hierbij wordt een moord aangekondigd

die plaats zal hebben op

vrijdag, 13 oktober

in Litte Paddocks
om half zeven ’s avonds.

Vrienden, beschouw dit als de enige kennisgeving.

MEDEDELINGEN
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‘MIA CAROLINA’ STOND jARENLANG OP ZOLDER STADHUIS

Maakte Da Vinci
meer ‘Mona Lisa’s’?
Cleghorn - Deskundigen 
hebben zich over een oud 
schilderij gebogen dat ja-
renlang lag te verstoffen op 
de zolder van het gemeente-
huis van Cleghorn.
Kunstkenner Edward 
Baker ontdekte bij een 
bezoek aan het Louvre 
een schilderij dat een tref-
fende overeenkomst toont 
met dit doek. Dit bleek een 
kostbaar kunstwerk, ge-
schilderd door een zeker 
Leonardo da Vinci, de zoge-
heten ‘Mona Lisa’...

Het schilderij blijkt inderdaad het signa-
tuur te dragen van Leonardo da Vinci. Er 
staat echter - nauwelijks te lezen - ‘Mia 
Carolina’.

Plagiaat of echt?
Nu is een handtekening natuurljk makke-
lijk te vervalsen. Reden om het schilderij  
door deskundigen op oudheid te laten tes-
ten. De uitslag zal nog enkele maanden 
op zich laten wachten.

De Mona Lisa die in het Franse Louvre 
hangt blijkt geschilderd tussen 1503 en 
1507. Het is het portret van een dame, 
waarschijnlijk Lisa Gherardini, de derde 
echtgenote van Francesco del Giocondo.
Mona is een oude vorm van het Italiaan-
se monna, dat weer een samentrekking 
is van madonna, ‘mijn vrouw’ of ‘me-
vrouw’. Het huidige Italiaanse woord 

mona is vertaald in het Nederlands een 
drieletterwoord voor het vrouwelijk 
geslachtsdeel en dient in Italië niet ge-
bruikt te worden. De Italianen noemen 

het werk dan ook soms Monna Lisa en 
niet Mona Lisa. Het is het portret van 
een jonge vrouw met in de achtergrond 
een berglandschap. De dame heeft geen 

wenkbrauwen of wimpers, maar in on-
langs kon Pascal Cotte uit afleiden dat 
wenkbrauwen en wimpers origineel 
aanwezig waren maar mettertijd waren 
uitgewist, misschien bij vroegere res-
tauraties van het schilderij. Ook de bijna 
gelijktijdige kopie die bewaard wordt 
in het Prado in Madrid heeft trouwens 
wenkbrauwen. 
Er is dus allen reden om aan te nemen, 
dat er meer varianten bestaan en dat dit 
een lachende is.

Opmerkelijke neus
De ‘Mia Carolina’ betreft echter duide-
lijk een andere vrouw, wat zich uit in de 
opmerkelijke neus en het buitengewoon 
gave gebit. Het valt vooralsnog niet te 
achterhalen wie model heeft gestaan. 
Verder is de lach veel uitbundiger dan 
het Louvre-exemplaar.
Deskundigen vragen zich af of dit mo-
del werkelijk zo’n grote neus had, of dat 
Da Vinci die heeft uitvergroot, omdat hij 
gecharmeerd was van het reukorgaan 
van zijn model.
Maar over de smaak van Leonardo da 
Vinci op het gebied van vrouwen is niet 
veel bekend. Omdat hij geen echte rela-
tie heeft gehad met een vrouw, werd er 
wel geopperd dat hij homoseksueel was. 
Hij werd daarom in de gaten gehouden 
door de ‘Nachtagenten’ van Florence, 
een soort zedenpolitie.

Carolina
Wie was dan die Carolina? Die naam is 
niet terug te vinden in de geschriften van 
en over Leonardo da Vinci. Zou dit dan 
soms zijn geheime liefde zijn geweest?
Mogelijk heette die geen Carolina, maar 
is die naam een koosnaam die hij haar 
heeft gegeven.

Deskundigen betwijfelen nog de echtheid van het schilderij. Want 
hoe zou een echt Da Vinci zomaar kunnen belanden op een rom-
melzolder van het gemeentehuis van een Britse negorij?

WINKELIER STAAT 
VOOR RAADSEL

Partij 
Zwitserse kaas 
ontvreemd
Cleghorn - John Peeters van 
melkwinkel Peeters & Sons kan 
er nog niet over uit. “Wie steelt er 
nou een partij Zwitserse kaas? Dat 
is en produkt waar hier nauwelijks 
vraag naar is.”

Afgelopen dinsdag had een naar zijn 
zeggen nogal vreemde man in zijn 
winkel. “Een nogal gedrongen ge-
stalte in knickerbockers die Engels 
met een wel heel vreemde tongval 
sprak vroeg of ik ook Zwitserse kaas 
verkocht. Toen ik dat bevestigde, 
liep hij meteen weer de winkel uit. 
Maar toen ik woensdagochtend de 
trap af naar mijn winkel ging, zag ik 
dat de deur was opengebroken en al 
mijn Zwitserse kaas uit de koeling 
was verdwenen.”
De politie is een onderzoek gestart. 
“Als er niets tussen komt, verwacht 
ik snel de dader te kunnen vinden”, 
aldus een norse inspecteur Craddock 
van hoofdbureau Cleghorn.

Groenteman breidt uit 
met nieuwe ui: knoflook

Meer mollenoverlast
door milde herfst

Cleghorn - De toestroom van immi-
granten dwingt de lokale neringdoen-
de er toe om hun assortiment artike-
len fors uit te breiden. Groenteman 
Bob Wilkins kan hierover meepraten.

Sinds wij hier enkele Hongaarse vluch-
telingen huisvesten, is de vraag naar 
exotische groente sterk toegenomen. 

Zo verkopen wij nu ook paprika’s. De 
vrucht lijkt op een tomaat, is echter gril-
liger van uiterlijk, harder en scherper 
van smaak.”
Het blijft echter niet bij paprika’s alleen.
“Ook blijkt knoflook onmisbaar bij hun 
kookkunst. Het is een kleiner en witter 
soort uit. Fors is echter de smaak en ze-
ker de reuk.”

Cleghorn - Op het uitbreken van een 
atoomoorlog na is het ongeveer het 
ergste wat een inwoner van Cleghorn 
kan overkomen: een onberispelijk 
gazon, geruïneerd door een lint van 
molshopen. “Mollen in een gazon zijn 
erger dan een mol in de M15” is niet 
voor niets een uitspraak van onze Sir 
Winston Churchill.

De tuinbezitters van Cleghorn zijn dan 
ook in staat van oorlog met deze half-
blinde onderkruiper. Pogingen om dit 
ongedierte af te straffen met de onlangs 
gepatenteerde mollenmijnen heeft niet 
veel zoden aan de dijk gezet. “Dan heb 
je geen molshopen maar een lint van 
bomkraters. Ook geen fraai gezicht”, al-
dus een getroffen bewoner.

Wedstrijd scones bakken loopt helemaal uit de hand
Cleghorn/lITTe nIBBITS - De wedstrijd 
‘wie bakt de beste scones’ is anders 
verlopen dan verwacht. In de ver-
koolde resten van de Manor Cottage 
vielen de resultaten  niet meer van el-
kaar te onderscheiden door een grote 
brand. 

Huisvrouwen uit Cleghorn en wijde om-
geving waren afgelopen woensdag naar 
Cleghorn getogen voor deze wedstrijd.
Aan het maken van scones valt nu een-
maal veel eer te behalen.

Oven
De oorzaak van de brand ligt in de oven, 
waar de scones in waren geplaatst. Steve 

Mc. Draw, eigenaar van de Manor Cot-
tage: “Onze nieuwe keukenmeid, een 
Hongaarse, dacht dat het een houtoven 
was, terwijl die elektrisch wordt ge-
stookt. Binnen de kortste keren stond de 
keuken vol rook en sloegen de vlammen 
om ons heen.”

Winter
“Onze cottage is nu volledig uitge-
brand.” Een wat bedrukte Mc. Draw 
toont de zwartegeblakerde resten van 
wat eens de woonkamer was. “Er zit 
geen dak meer boven, wat erg hinderlijk 
is als het gaat regenen. Bovendien komt 
de winter er aan. Zonder dak valt daar 
niet tegenop  te stoken.” Van de cottage viel na tien uur blussen niet veel meer te redden.

Boete na 
rammen 
verkeersbord
WInWood/Cleghorn - Een 35-jarige 
inwoner van Cleghorn is door de po-
litierechter van Winwood veroordeeld 
tot 400 pond, omdat hij op 16 oktober 
vorig jaar was doorgereden nadat hij 
een verkeersbord had geramd op de 
Koningin Julianalaan in Leusden.

De man verklaarde na de aanrijding ge-
lijk naar huis te zijn gereden omdat hij 
meteen wat aan zijn beschadigde bum-
per had willen doen. Officier van justitie 
H. Darkman hield de Cleghorner voor 
dat het melden aan de politie in alle ge-
vallen voor dient te gaan.
De schade aan het verkeersbord bedroeg 
177 pond. Die heeft de man inmiddels 
betaald.

Bushokje 
afgebrand
Cleghorn - Niet alleen de Manor Cot-
tage is door het vuur geteisterd: ook is 
het houten bushokje aan de Leighdon 
Lane gisteren door brand verwoest. 
Omstanders zeggen twee jongens te 
hebben zien wegrennen.

Als er sprake mocht zijn van brand-
stichting, kan jeugdwerker Edmund 
Swettenham de brand wel verklaren: 
“Waarschijnlijk betreft het kansarme 
randgroepjongeren, die door deze ex-
pliciete daad hun rancune over hun ach-
terstandssituatie hebben willen uiten. In 
zo’n brandje steekt trouwens ook wel 
een stukje creativiteit en durf. Iets waar 
deze jongeren toch best mee aan de bak 
zouden moeten kunnen komen.”

Overlast door 
eenden 
Cleghorn - Automobilisten op de 
doorgaande weg tussen Little Lipary 
en Likkington klagen over de eenden 
die zich ter hoogte van Cleghorn vaak 
op de openbare weg plegen op te hou-
den.

Vermoedelijk behoren de tamme eenden 
bij een van de aan de weg gelegen cot-
tages.
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Cleghorn. Jonge vrouw, be-
kend staand als buitengewoon 
mooi, zoekt relatie met aardige 
man.
Liefde. Huwelijk. Alleen 
eigenaars van een Mercedes 
gewenst.
Br. o. nr. 24066675 bur. v.d. bl.

Cleghorn. Denk je dat je alles al 
hebt gehad? Nurkse, studenti-
koze, eigenwijze, betweterige, 
arrogante, egoïstisch-seksisti-
sche dertiger zoekt kennisma-
king met lieve, lijflijke, zelfbe-
wuste jonge vrouw, die bijna 
niets te erg is.
Br. o. nr. 24066675 bur. v.d. bl.

Cleghorn - Paarden kunnen hard 
lopen. Maar ze lopen niet allemaal 
even hard: zie hier de grondslag van 
onze paardenrennen. Zoals afgelopen 
zondag, toen Fidermark, het para-
depaard van Cleghorn, het moest 
opnemen tegen Sunrise en Sparrow.

Fidermark lag binnen de kortste keren 
aan kop en bereikte als eerste de finish.
Een trieste bijkomstigheid daarbij was 
echter dat jockey Will Donutspur vlak 
voor de finish uit het zadel werd ge-
worden en door een ongelukkige val 
omkwam. De sponsor - de onlangs op-
gerichte ‘British Garlic & Paprika Com-
pany’ zoekt nu een opvolger.

Fidermark feilloos langs Sunrise en Sparrow

De kans dat je mekaar in de wielen rijdt... ... is hier een stuk kleiner.




