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Het wenschelijke van wèlirtgerigte Volkifeesten mag 

ondersteld worden algemeen erkend te zifn. Maar om

trent de wijze hoe men ze bevorderen, regelen en leiden 

moet, bestaat nog bij velen twijfel en onzekerheid. Daarom 

schreef de Maatschappij in 't jaar 186ö, na voorafgaand 
commissoriaal onderzoek eene Prij"svraag uit, waarop zij 

negen antwoorden ontving. Aan N°. 1 dier antwoorden, 

geteekend met de spreuk: "De boog kan niet altijd ge

spannen zijn," is door de meerderheid 'van Beoordeelaars 

de uitgeloofde Eerepr~js toegewezen; terwijl, bij de ope

ning van het Naa.mbiljet, als auteur bekend is geworden 

de Heer 

F. NAGTGLAS, 

Secretaris van het Departement Middelburg der Maatschappij: 
"Tot Nut van 't Algemeen." 

Had de geaclite Schrijver een vernieuwd betoog beproefd 

van het nut van Polksvernzaken, of zich verdiept in velerlei 

ltistorische en zedekundige bespiegelingen, welligt zou hij 

door het uitvoerig geschrift sommige Lezers meer bevre

digd, maar zeker den zin en de bedoeling der vraag minder 

juist opgevat hebben. Deze toch had geene andere strek

king rlan 't verkrijgen uner beknopte verzameling van 

practische wenken, opmerkingen en regelen ter dienste 
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inzonderheid van de Besturen onzer Departementen, opdat 

die , naar aanleiding van het ontvangen Boekje, de zaak 

in hunnen lering hij vernieuwing zouden overwegen, en 

waar plaatselijke omstandigheden het gedoogden het initia
tief zouden nemen, om een of ander op den aangewezen 
weg te beproeven. 

Wordt dit doel bereikt., de Maatschappij zal zich ver
heugen wederom ee11e 11ruchtbare poging ter bevordering 
van Volksgeluk te hebben aangewend. 

A!ISTl!RDAM, 

November 1866. 
Op last der Maatschappij: 

De A l,ger71:eene Secretarif, 
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! 

De boog kan niet altijd gespannen blijven is eene spreuk, 
die reeds in overoude tijden weerklank vond in de Neder
landsche gewesten, waar men gewoon was het da.gelijksch 
bedrijf van 't maatschappelijk leven af te wisselen door 
velerlei volksvermaken. Vooral in de vijftiende en zes
tiende eeuw vindt men daarvan overal de duidelijkste 
blijken en hij het doorbladeren der oude stedelijke archie -
ven verplaatst men zich met genoegen in de vrolijke da
gen, toen ons volk zich naar de opvatting dier tijden 
meestal onschuldig wist te vermaken en alle kringen der 
maatschappij nu en dan in één gezelschap van feestvie
rende poorters vereenigd waren. 

De toen heerschende kerk met hare menigvuldige hoogtij
den en uiterlijke praal begunstigde dien volksaard, en vele ma
len in het jaar waren de steden in feestgewaad getooid , als 
op Heiligen-dagen de zinnespelen Q.er Rederijkers of de 
bonte optogten der schutterijen het volk naar het markt
plein lokten. 

De kerkhervorming gaf de eerste aanleiding tot veran
dering, en de belangrijke omwenteling, later door den vrij
heidskamp :rµet Spanje in ons volksleven veroorzaakt, 
had niet minder heslissenden invloed. De ongelijke wor
steling, gekenmerkt door zoo vele schier ongelooflijke 
heldenfeiten en ongedachte uitreddingen, wekte hij onze 
vaderen de overtuiging, dat zij een bijzonder volk wa
ren, even als de oude Jsraëlieten onder de Heidenen, door 
God uitverkoren. Te midden der ontzettendste beproe
vingen was de natie in enkele jaren, om zoo te zeggen, 
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opgewassen van kind tot man: en alles wat den luchti
gen kindertijd, toen men aan de wereldsche vermaken 
offerde , eigen was , werd nu door strenge zedemeesters 
als onheilig en ongepast veroordeeld. 

Zóó dachten echter niet allen , en het is opmerkelijk 
den tegenstand na te gaan, waarmede de frissche volks
geest zich tegen de aanmatiging eener onbuigzame regt
zinnigheid verzetten bleef. 

De Rederijkers, vroeger teregt geëerd omdat men 
hun veel verschuldigd was , werden nu hier en daar in 
den kerkelijken ban gedaan en moesten soms buiten 
de steden hun toevlugt zoeken, zoodat hunne vereeni
gingen , waaraan de hoogere standen zich meer en meer 
onttrokken, fobgzamerhand verbasterden en eindeHjk weg
kwijnden. De schutterijen, die men te ontzien had. 
doch naauwlettend gadesloeg, vierden feest binnen hare 
doelens en oefenden door openbare optogten of schiet
spelen weinig invloed meer op het volksleven. Het too
neel, door LUTHER geprezen en door l\IELANCl!TON verde
digd, werd door vele Calvinisten als goddeloos geb1·and
merkt, en VAN EFFEN verhaalt, dat nog in zijn tijd ('17:ió) 
op sommige plaatsen wel marionettenspellen 011 gooche
laars toegelaten, maar acteurs en koorddansers als zede

. bedervend geweerd werden. 
Uitspanningen, gelijk dansen en ringrijden, werden mede 

als ligtvaardige en zondige vermaken veroordeeld. l lierbij 
bleef het echter niet i ·want toen 't levenslustige volk, <lat. 
zich niet schikken kon naar de sombere eentoonigheid, 
die men als het ideaal der menscbelijke zarnenleving voor
stelde, nog altijd naar uitspanningen rondzag, sloot me
nig stadsbestuur des Zondags de poorten digt, om te 
verhinderen, <lat de burgers zich in de frissche buiten
lucht zouden gaan verlustigen . 

De natuur was echter sterker dan de leer. Hinderpa
len en verbodswetten bragten ook nu te weeg, dat het 
volk , den breeden weg gesloten vindende, langs kron 
kelpaden het doel ·poogde te bereiken. De stille speel
huizen, waar men met kaarten, schijven en teorli11gon 
dobbelde, werden druk bezocht en bt·agten 111011igccn IPn 
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val. De vroegere volksvermaken, den steun der aanzien
lijke standen missende en slechts noode bij oogluiking 
toegelaten, verwilderden meer en meer of raakten geheel 
in onbruik, terwijl de jolige schuldelooze vrolijkheid af
nam, naar mate de jenever als volksdrank den boven
toon kreeg. 

Wat onze lagere klasse thans gewoonlijk onder vermaak 
verstaat, kunnen de drukke kermisnach'ten leeren, die 
ons tooneelen doen zien, waarbij ieder, die belang stelt 
in het lot zijner landgenooten, met walging en ont
zetting vervuld wordt. . Men zou er bijkans aan wanho
pen, of die door zedelooze liedjes schor geschreeuwde 
dronken menigte wel vatbaar was voor 't genot van ede
ler uitspanningen, indien.de ondervinding der laatste ja
ren niet het tegendeel had bewezen. 

De lust voor goede volksfeesten moge verflaauwd zijn, -
weggestorven is die nog niet; door belangstelling, volhar
ding en verstandige leiding is herstel mogelijk. 

Om dit te bewerken, dient echter gelet te worden op 
ons eigenaardig volkskarakter en sterk ontwikkeld nationa
liteitsgevoel. Afkeerig van 't geen vreemd is, zal ons volk 
het meest aangetrokken worden door die uitspanningen , 
welke , gegrond in onzen N ederla?dschen landaard, hier 
oudtijds in gebruik waren. Aan bouwstoffen voor derge
lijke vermaken ontbreekt bet niet. Het verledene is rijk 
genoeg , om , gewijzigd naal' den beschavingstoestand van 
onzen tijd, eene scboone toekomst te hereiden. 

Daarom laat ik eenige mededeelingen vootafgaan over 
onze vroegere volksvermaken, die ik in ontspanningen 
voor den geest en in ligchaamsoefeningen onderscheid. 
P ervolgens ga ik na, wat, in verband met de tegenwoor
dige behoeften, van die oude uitspanningen nog bruik
baar is, - om eindelijk de middelen op te, noemen ,' 
waardoor de gewenschte uitkomst kan worden verkregen. 

,, . 



I. 

DE BEDEBIJKEBS. 

Onder de volksvermaken, waardoor de geest ontwik-
• keld wordt, bekleedde sinds onheuglijke tijden hier te 

lande het schouwtooneel eene voornamé plaats. 
Reeds de beschaafde volken der oudheid me1·ktcn de 

tooneelvoorstellingen als een der krachtigste middelen aan, 
om invloed te oefenen op de eenvoudige gemoederen der 
onkundige menigte. Later verbasterd, werden die uit
spanningen door de eerste Chriitenen geschuwd en door 
de kerkvergaderingen als zondig veroordeeld. Do geesto
lijkheid zag echter spoedig in, dat er van hot loonool 
uitnemend partij was te trekken, om het 011woteml c volk 
te onderwijzen en met liefde voor de kerk 011 ltaar loor 
te vervullen. Reeds vroeg in de· mid<lelou1rn en 011 vooral 
gedurende de kruistogten, begonnen do gco~t tilijkoJJ door
gaans in de bedehuizen, <loch ook 1111 un dan op de 
openbare straat voorstellingen au11 do liijlielNc he gcsclt io
denis of de legenden <ler heiligen oullcen<l , zoogenoemdo 
Mysteriën, op to voeren. 

Eerlang werden op dezelfde wijze ook zedekundige 
onderwerpen in de Spelen van Sinnen ten tooneele gebragt, 
waarbij deugden en ondeugden als personen (:;1ls sinneke1u, 
zoo het heette) optraden. 
. Reeds vroeg vindt men in de N ederlandsche gewesten 
sporen van dergelijke vertooningen; eerst alleen uitge
voerd door geestelijken, later ook door vereenigingen van 
leeken, waaruit vermoedelijk de kamers van Rhetorica 

· ontstonden, die in de vijftiende eeuw hij honderden hier 
te lande gesticht, een zeer belangrijken invloed op het 
volksleven hebben geoefend. 

De broederschap of confrèrie der Rederijkers, vooral 
onder onze vorsten uit het huis van Bourgo11dii; door 
reglementen geordend, werd gewoonlijk het voor111111111s1 r. 
van allon gilden goacht. Hoewel in ha rrn hlonil ij1l tic 

aanzienlijkste edel~n het zich tot eene eer rekenden bij 
eene of an.dere rederijkerskamer te zijn ingeschreven, wa
ren nogtans de leden meest burgers, mannen staande te 
goeder naam en faam, gezind om hunne vrije uren te 
wijden aan de "edele konste van Rhetorijcke". 

Behalve in de kamer- en tafelspelen binnen 's huis uitge
voerd, traden de Rederijkers menigmalen in het openbaar 
op. Als de stad feest hield of triomf bedreef, moest de 
"kamer" de feesten regelen of, gelijk men destijds zeide, 
"in ordonnantie stellen." 

Bij den stoet, die onder schalmeigeklank en trompet
geschetter op den eersten van Bloeimaand door de meesten 
onzer steden trnk, om de Meihoomen voor de verblijven · 
van vermogende edelen of aanzienlijke geestelijken te gaan 
planten, zag men de Rederijkers in hunne eigenaardige 
bontgekleurde kleeding (livrei) met de versierde speelwa
gens en vergulde blazoenen. 

Belangrijker was echter hun taak , als niet lang daarna, 
.de groote processie van den heiligen Sacramentsdag moest 
worden in orde gesteld. Bij dit feest liep oud en jong 
uit; de straten werden · met groen en bloemen versierd, 
de gevels met tapijtwerken behangen en onder klokgelui 
en wierookwalm trok de statige optogt , schitterend van 
goud, zilver en kleurenpraal, met de hooge geestelijkheid 
aan het hoofd, door de stad. 

Maar ook die schikking beteekende weinig bij de in
spanning va11 de broeders gevergd, als de Vorst des lands 
zijne trouwe veste met een bezoek vereerde. Dan prijkte 
alles in feestelijken tooi en wedijverden de poorters, even 
trotsch op hun schatten als fier op hun vrijheid, ~m den 
luister van hun rijkdom zooveel mogelijk ten toon te sprei
den. Aan de Rederijkers was het opgedragen den intogt 
te regelen . Zij wezen de plaats aan, waar de stadssleutels 
werden aangeboden of de eerenwijn moest geschonken 
worden, en bepaalden den tijd voor het lossen van 't ge
schut en °t1 ontsteken der vreugdevuren. De gewigtigste 
rol vervulden zij echter op gedrapeerde houten stellingen, 
hier en daar opgeslagen langs den weg, waar de trein 
voorbij trok. In allegorische groepen riepen z\j van daar 
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den Vorst het welkom toe, of verkondigden in meestal 
bijbelsche voorstellingen den lof van deugd en burger
trouw. 

Zoodoende hebben de Rederijkers ongetwijfeld niet wei
nig invloed geoefend op den kunstsmaak dier dagen, waar
van menige vrucht nog altijd bewondering wekt. 

Maar ook in gewone tijden traden zij dikwerf als leer
en zedemeesters voor het volk op. Bij hunne overeen
komst met de stedelijke besturen waren gewoonlijk bepa
Jingen vastgesteld omtrent een zeker getal openbare voor
stellingen, jaarlijks door hen te geven, dat b. v. te Mid
delburg ten minste dertien bedroeg. 

Voor dergelijke gelegenheden werd soms voor hun eigen 
gebouw, doch gewoonlijk voor het stadhuis, een houten 
theater of schavot opgetimmerd. Daar vertoonden zij dan 
voor eene menigte toeschouwers eenige ernstige zinnespe
len, afgewisseld door batlementen en kluchten of cluyten, 
waarin de "sotternie der \\;erelt belachen wert of de on
deugd met gesouten boerterijen gestriemd." 

Die grappen, waarbij de nar of zotskap eene voorname 
rol vervulde, waren soms in vrij grove vormen ingekleed, 
want ons volk had voor fijne aardigheden weinig gevoel 
en hun moesten, zoo als v AN JH'l'RN in zijn Spectator op
merkt , "de kod<ligl!CClen, op bra11dewijn gezet, worden 
toegediend om met een Luik vol lagchens naar huis te 
gaan." 

Kunstige, beweegb are tooneelschermen waren destijds 
niet algem~en in gebruik, hoewel 't uit de opgaven in 
verschillende spelen blijkt, dat soms "kunst- en vliegwerk" 
de vertooningeri opluisterd~. 

Door deze spelen werd aan het volk menig belangrijk 
voorval uit de geschiedenis in het geheugen geprent; zij 
hebben medegewerkt tot beschaving onzer taal en bevor
dering der goede zeden, daar de Rederijkers zich beijver
den, de deugd beminlijk voor te stellen en de ondeugd 
te hekelen. Maar ook niet weinig hebben zij1 toegebragt 
tot het vestigen van nuttige instellingen en het lenigau 
van volksrampen. Waar een kerk of armhuis moe~I wor 
den gebouwd of hersteld, waar ongelukkig-on, t!o11r 11vcT 
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strooming" brand of oorlog geteisterd, moesten geholpen 
worden, toonden zich de kamers altijd bereid om daar
voor spelen te geven of de uitgeschreven openbare lote
rijen op te luisteren. Hoe de wedstrijden der verschil
lende kamers (in de steden Landjuweelen en op de dor
pen Haagspelen genoemd) onderlipge ke.onismaking en 
vriendschap aankweekten, en dus hetzelfde te weeg Lr~g
ten als onze tegenwoordige congressen, behoeft naauwe
lijks ·gezegd te worden. Alleen merk ik op, dat daarbij 
gewoonlijk ook voor het zingen prijzen werden toegekend, 
waaruit blijkt hoezeer 't belang der zangkunst, gelijk te 
verwachten was, door de Rederijkers werd erkend en ge
waardeerd. Er is wel eens beweerd, dat ons volk weinig 
of geen aanleg en lust voor de toonkunst heeft, doch 
uit de geschiedenis is het, dunkt mij, niet moeijelij_k aan 
te wijzen, dat de Nederlanders oorspronkelijk zeer veel 
van den zang hielden , terwijl door een zameoloop van 
omstandigheden die lust, na de vestiging onzer Republiek, 
langzamerhand afgenomen is. 

Het kon niet anders of de Rederijkers, die ontwikkeling 
en voorµitgang beoogden en de gebreken des tijds hekel
den, moesten nu en dan in minder aangename aanraking 
komen met den Magistraat of de geestelijkheid, daar zij 
zich menig malen niet ontzagen, "religieuse en épineuse 
kwestiën" ten tooneele te brengen. 

Die strijd, ik heb het reeds opgemerkt, werkte mede 
om in de laatste helft der zestiende eeuw den invloed der 
Rederijkers te doen afnemen. Het gehalte der leden ver
minderde en daarmede ook de kieschheid der voorstellin
gen, zoodat, vooral bij de zoogenoemde haagspelen op de 
dorpen, slechts hoogdravende drama's of walgelijke kluch
ten in vuile straattaal opgevoerd werden. Het volk keerde 
zich nu ook meer en meer van de Rederijkers af, wier 
vertooningen verlaten werden, naarmate de kermistenten 
en de reizende tooneelisten in ecre kwamen. 

Vele Broederschappen sleepten nog lang een kwijnend 
bestaan voort en verloren, daar matigheid en zedelijkheid 
maar al te veel in haar midden gemist werden 1 m~er en 
meer haren goeden naam. In de achttiende eeuw mank-
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ten zij veelal plaats voor zoogenoemde dichtgez!Jlschappen 
waarin men "verzen opsneed" en de ondichterlijkste rijme
larijen uitbundig werden toegejuicb t. Deze vereenigingen ·lig
gen echter buiten den kring onzer beschouwing evenzeer als 
de Rederijkerskamers, die, in onzen tijd uit den langen -
sluimer opgewekt, met ijver dicht- en letterkunde be
oefenen. 

Dl~ ~CJHU'l'TEHIJE~. 

Van nog meer invloed dan de kamers van Rhetorica 
waren de vereenigingen van gewapende poorters of de schut
terijen. Opgerigt met het doel, om de vrij geworden ste
den tegen aanranding te beschermen, bekleedden zij spoe
dig eene belangrijke plaats in het volksleven. Mogt bij 
de opkomst der gemeente de trotsche edelman met min
achting hebben nedergezieo op ·den nijveren burgerstand 
door de schutterij vertegenwoordigd, het duurde niet lang 
of de confrerie van den Edelen Hand- of Voetboog streefde 
den adel in aanzien op zijde. Door Vorsten eri kerk voog
den met voorregten begiftigd, behoorden hare verzamel
plaatsen, doelens , bogaarden of scltutterslw11en genoemd, 
onder de aanzienlijkste gebouwen dei· stad. 

Bij openbare feesten werden de schutterijen nooit ge
mist. Daar kon men de confreriëo zien in veelkleurig ge
waad of in degelijke wapenrusting, met den hoog in de 
hand en het zwaard op zijde. Fier werden de banieren 
om.hoog geheven, die zij, als 't nood was, manmoedig 
zouden weten te verdedigen, overtuigd dat het aanzien 
der stad meestal afgemeten werd naar het aanzien harer 
schutterij. 

Voor de uitvinding van het huskruid bestonde~ in de 
meeste onzer steden twee soorten van schutters: die van 
den handboog, met Sint Sebastiaan tot beschermheilige , 
en die van den voetboog, wier patroon Sint Joris was. 

De hand- of flitshoog was schijnbaar een zeei: eenvou
dig wapen, doch er hehoorde een geoefend oog on een 
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vaardige hand 'toe" om met den gevederden pijl het doel 
juist te treffen. Misschien nog meer oefening, doch zeker 
meer moeite, vorderde de behandeling van den stalen 
kruisboog, of armborst' die met den voet in een ijzeren 
heugel gevangen werd. In de scbuttershoven echter maakte 
een bediende, onder den naam van den hoogspanner be
kend, dit wapen gereed. Toen de vuurwapenen bet oor
logvoeren wijzigden en de hogen in den strijd onbruik
baar werden, ontstonden de schutters-vereenigingen, naar 
hun · wapen, de colu11rijn, ( couleuvrine) een soort van 
vuurroer, doorgaans de clo11eniers genoemd , doch ook 
bekend als de broederschap van den Edelen Busse, die 
St. Hubert of St. Christoffel tot beschermheilige aannam. 

De leden van al deze vereenigingen waren meestal naauw 
verbonden en deelden in elkanders lief en leed. Wan
neer een schutter in het huwelijk trad, volgde de geheele 
confrerie de verloofden naar het altaar, waarna de bruide
gom verpligt was hun een eenvoudig onthaal aan te bieden; 
en als het sombere klokgelui den dood van een hunner 
beklaagde , stonden de leden der schutterij om den graf
kuil geschaard. Die vriendschap werd vooral aangekweekt 
hij de veelvuldige oefeningen in den Doelen, welke nu en 
dan zelfs met veel luister plaats hadden. 

Behalve de gewone maandschoten naar het vlakke doel 
en het meischot soms naar het wit, doch ook wel 
eens naar een houten of lederen vogel, die van een hoo
gen mast moest worden geligt, werd er jaarlijks met niet 
weinig plegtigheid om het Koningsschot gekampt. Dit 
feest had gewoonlijk op een zondag plaats of ook wel 
op den gedenkdag van den beschermheilige. Bij die ge
legenheid werd de Doelen met groen en bloemen ver
sierd, waartusschen de kostbare geborduurde banieren en 
vaandels waren opgehangen. Al wat in de stad aanzien
lijk was of met de schutterij in betrekking stond, kwam 
reeds vroeg in den Hove b\jeen, waar ook eene rijkge
tooide vrouwenschaar niet gemist werd. Gelijk het vro
men manne~ paste, trok de schutterij eerst in statigen op
togt ter misse, waarna de wedstrijd aanving. Lang duurde 
bet, eer de kamp was beslist, en het vliegen van pijlen 
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of kogels maakte voor onvoorzigtige omstanders het ver
blijf in den Doelen soms niet zonder gevaar. De schut
ters waren echter gewaarborgd, dat een ongelukkig schot 
hun geen regterlijke vervolging op den hals zou halen, 
want vorstelijke privilegiën spraken hen reeds in voorraad 
vrij , wanneer vóór het lossen van hun geweer, het "staat 
buiten" geroepen was. Eindelijk werd de vogel , de pa
pegaai of de gaai genoemd, onder daverende toejuiching 
van de pen geligt, en de gelukkige schutter tot koning 
uitgeroepen, feestelijk gehuldigd en met de teekenen zij
ner waardigheid, een vergulde kroon en een zilveren hals
keten , getooid. Een vrolijke maaltijd, waarbij de soms 
kostbare bokaal der broederschap lustig rondging, besloot 
het feest , dat nog veel luisterrijker werd gevierd , als er 
s.ehutters-gezelschappen uit andere steden bij den wedstrijd 
tegenwoordig waren, want de steden stelden er eene eer 
in, om <le gasten naar oud-Nederlandsehen trant "gul 
en goed" te ontvangen. De aanzienlijkste personen 11a111cu 
aan die uitspanningen deel, en het is bekend hoe onder 
anderen onze gravin .JACOBA vAN 1mr.rn1mN te Goes hel 
schietspel bijwoonde, den prijs Lelrnaltle en lot koningin 
uitgeroepen werd, waarvoor zij hare tov 1·e<le11 heid Letu igde 
door eenige dorpen in den omtrek van de vlustionden te 
onthe!fon, eou vrijdom , dien 1.0 ook nu nog bezitten. 

"Toen d' oorlog werd een kunst in 't land", gelijk o. z. 
VAN TIAREN zingt, - toen de staande legers in zwang kwa
men, begonnen de schutters-vereenigingen langzamerhand 
haren invloed. te verliezen, die grootendeels overging op 
de burgervendels of de burgerwacht. De oude schutterijen 
bleven echter lang in stand en hier en daar zijn er nog 
de overblijfselen van in wezen. . 

Het schieten naar den vogel met musketten behoorde 
tot in de achttiende eeuw op de dorpen nog tot de gewone 
kermisvermaken. De eerste prijs bestond meestal in een 
zilveren lepel of een gering sieraad, maar bij den wédstrijd 
ging het gewoonlijk zoo ruw toe, dat er van nuttige oefe
ning of broederschap 'geen spr:/.ke meer was. 

Na jaren kwijnens zijn ook de boogsehutterijen hier 
e11 daar herleefd en schijnt men in te zien, hoe wensche-

lijk het is, zich in het gebruik van vuurwapenen te oefe
nen , waarover in een der volgende hoofdstukken nader 
zal worden gesproken. De schutters-vereenigingen bragten 
ongetwijfeld veel goeds te weeg, zij hebben onderlinge 
vriendschap en hulpvaardigheid tusschen stadgenooten aan
gekweekt en de beschaving bevorderd. "Reynigheyt en 
waarachtigheyt" waren aan de schutters voorgeschreven en 
het oude spreekwoord: "Heusheyt komt den bogert toe", 
geeft nog heden goede getuigenis van hen. 

De soms wel eens luidruchtige feesten onzer oude schut
terijen zijn dikwerf veroordeeld geworden, omdat men den 
tijd waarin zij plaats grepen en den algemeenen bescha
vingstoestand voorbij zag. Wij kunnen het aan die for
sche mannen , die wij op onze doelenstukken als toonbeel
den van levenslust en kracht bewonderen , haast verge
ven, als na vermoeijende inspanning de hartige maaltijd 
door een wel eens wat al te hartigen dronk overgoten werd. 

HUIGHIJDEN. 

Waarschijnlijk niet veel minder oud dan het doelschie
ten was het volksvermaak onder den naam van Ringrij
den of Ringsteken bekend, dat een flaauwen weerschijn 
der vroegere ridderspelen te aanschouwen geeft, In ouden 
tijd was deze mannelijke oefeniug hier te lande zeer ge
zocht, doch de smaak voor die uitspanning schijnt langza~ 
merhand afgenomen te wezen, zoodat zij, als ik 't wel 
heb, alleen in Zeeland en met name op het eiland Wal
cheren, doch ook daar slechts kwijnend, in stand is gebleven. 

Wie op een schoonen zomerdag, bij gelegenheid van 
het pinksterfeest of de dorpskermis, het ringsteken bij
woont, zal zonder twijfel getroffen worden door het schil
derachtige schouwspel, dat het aanbiedt, en den wensch 
niet kunnen onderdrukken , dat dit uitmuntende volks
vermaak weêr mogt kunnen opluiken. De wijze, waarop 
naa e den ring get"Cden wordt, is vermoedelijk sinds on-
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heuglijke jaren niet veel veranderd, zoodat hetgeen wij heden 
nog zien ons een beeld van het verledene kan zijn. Lang vóór 
den bepaalden dag houdt eene commissie uit de dorpelingen 
zich onledig met de regeling der feestviering. Het geld voo.r 
den aankoop van prijzen wordt meestal door inschrijving 
hijeengehragt, terwijl enkele vermogenden zich tot het le -
veren van een of ander voorwerp verbinden. De aanstaande 
pret brengt ook de kinderen in beweging, die ieder vrij 
oogenhlik aangrijpen om zich, met stokken en kleine pie
ken op en neer dravende, in het ringsteken te oefenen. 

Een hreede belommerde laan, zoo digt mogelijk hij het 
dorp, wordt voor den strUd afgebakend. Over dien weg 
spant men aan een paar palen een stevig touw met een 
verschuifharen- koker, waarin een ring van ongeveer drie 
Ned. duimen middellijn op zulk een wijze is bevestigd, 
dat hij, getroffen wordende, er uit schiet. Reeds vroeg in 
den morgen komen de hoerenknapen uit den omtrek op
dagen , met de speer in ·de hand en gezeten op de onge
zadelde logge Walchersche paarden, wier kop en staart 
voor dit feest met kleurige linten zijn versierd. Het duurt 
nu niet lang meer, of het wordt woelig hij de kraampjes, 
die aan het begin der baan opgetimmerd zijn. De speel
wagens worden uitgespannen, de vrouwen schikken haar 
besten tooi in orde en enkele bejaarde landlieden vertel
len van de schoone tijden hunner jeugd onder allerlei 
klagten over het verval der aloude uitspanning. Oe toe
schouwers gaan gewoonlijk eerst de prijzen bekijken , aan 
een der palen opgehangen en meestal bestaande uit gou
den vingerringen of dasknoopen, zilveren broekstukken, 
knoopen, meshechten, schorthaken en soortgelijke voor
werpen meer, allen voorzien met een breed gekleurd zij~ 
den lint, dat de winner van den prijs gedurende het 
feest als een bandelier omknoopt en la~er aan echtgenoot 
of beminde vereert. Bij die prijzen mist men zelden den 
houten pollepel, voor den onhandige bestemd, die den 
ring geen enkel maal getroffen heeft. 

Bet is tijd om te beginnen, want de keurmeesters heb
ben bij de ringpalen plaats genomen. De anders niet le
vendige paarden trappelen, door de drukte opgewekt, van 

1 
1 

1 

1 

1 

' 
j 

1 

1 

13 

ongeduld en de liefhebbers zijn allen gewapend met de 
ouderwetsche van achteren met lood bezwaarde korte speer. 
VVat ROTGANS in zijn Boeren-kermis verhaalt, gebeurt dik
werf nog heden. Menige schoone 

" Staat aa n de teugels , om haar tiddel' moed te geven : 
"Zij reikt hem zelf de lans, beschilderd en verguld, 
"Met honderd lonken toe en spreekt hem aan : jij zult, 
"Beroemde kermisheld ! den prijs en 't eereteeken 
"Wegdragen, en te paard den maats de loef afsteken, 
"Het steekspel winnen, en dan wacht ik 't waardig pand, 
"Den ring van zilver, tot mijn trouwring van jou hand." 

Eindelijk wordt het teeken gegeven en nu gaat het beur
teliugs in een korten galop naar het doel. Er hehoori 
veel vaardigheid toe, om den kleinen ring bij de ongere
gelde beweging van het ongezadelde paard zóó juist te 
treffen , dat hij, afgestoken wordende , langs de lans glijdt, 
terwijl bovendien het ongeoefende paard menigmalen uit 
den galop valt , waardoor de kans verkeken wordt. 

Ten laatste slaagt een der mededingers er in, om den 
ring drie malen af te steken, waarvoor hij de keus ver
krijgt uit de tentoongestelde prijzen. Alvorens zich echter 
met het zijden lint te mogen versieren, moet hij zich ge
troosten, om van het paard getrokken en onder luid ge
tier eenige oogenblikken heen en weêr gesold te worden. 
De eerste overwinnaar mag ook naar de overige prijzen 
mededingen, doch gewoonlijk stelt men dan als voorwaarde, 
dat hij voor den tweeden prijs den ring viermalen en zoo 
vervolg·ens moet afsteken. 

Zoo gaat het den ganschen dag door, tot dat al de 
uitgeloofde voorwerpen "afgere<leu" zijn. Als de personen, 
die prijzen hebben geschonken, naar den wedstrijd komen 
zien (en het zou onbeleefd geacht worden dit niet te doen) 
beginnen al de ringrijders te zingen: 

Daar komt een man 
Wat (b)eit i an? 
Graauw! blaauw ! 

Hoezee! 

welk liedje, door sommigen wel eens van de Hoeksche en 
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Kaheljaauwsche burgertwisten afgeleid, inet een oorver
doovend gejuich vergezeld gaat. 

Vroeger bestond ook de gewoon te om die personen na 
afloop van het feest gezamenlijk te gaan bedanken, doch 
daar de meesten er niet op gesteld waren, om een troep 
half dronken hoeren te paard voor hunne woningen of op 
de buitenplaatsen te hebben' is dit in onbruik geraakt. 
Tegen schemeravond, als de zon achter de duinen schuil 
gaat, neemt het vermaak een einde. De paarden worden 
Ilaar huis gcbragt en de pret eindigt meestal met dron
kenschap, gelijk al onze volksfeesten, waarbij de leiding 
der beschaafde standen gemist wordt. Zoo als opgemerkt 
is, vermindert de opgewektheid voor het ringsteken van 
jaar op jaar. Gegoede hoerenknapen beginnen er zich 
meer en meer aan te onttrekken, en vele landlieden zoe
ken in kerkelijke naauwgezetheid een voorwendsel, om 
het gebruik hunner paarden aan de knechts te weigeren. 

In vroeger tijd reden ook voornamer personen naar den 
ring en zelfs werd er nog in de laatste helft der achttiende 
eeuw met veel luister te Middelburg een zoogenoemd rid
derspel gehouden, waarbij de deelnemers , in twee qua
drilles verdeeld, om kostbare prijzen kampten. 

Als het ijs de vaarten bevloert, wordt er nog dikwijls 
een rijbaan afgepaald, waarop de boeren om verschillende 
kleine sieraden op schaatsen naar den ring steken. 

HA.HD DRA 't'"E:N". 

Het harddraven met paarden, zoo als sommigen mee
nen , vooral na het oprigten van hevoorregte paardenmark
ten, hier te lande in gebruik gekomen, behoort onder 
de oude Nederlandsche uitspanningen. Wij mogen het 
dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan , al is ,het waar dat 
het volk in den gewonen zin des woords er weinig deel 
aan neemt en het aan de meer gegoede klasse moet over
laten. Het was altijd feest in de gemeente 1 wanneer het Be
stnur of soms ook wel een ondernemend herbergier cene 
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harddraverij aankondigde. De uit te loven prijzen en de 
paarden, die zouden komen deelnemen, leverden reeds 
weken te voren overvloedige stof voor het dagelijksch ge· 
sprek, en wel te meer, naarmate de kostbaarheid der voor-

' werpen gerekend werd talrijker liefhebbers te zul!en lokken . 
De voorwaarden van den wedstrijd werden spoedig open

baar gemaakt en verschilden , gelijk te denken is, naar 
tijd en gelegenheid. Zoo was op sommige plaatsen in ge
bruik, dat men de haan op en neder draafde of uit en 
tehuis reed , zoo als men zeide, waardoor er van de drie 
ritten twee moesten gewonnen worden, terwijl elders de 
weg maar eens werd afgelegd. Aan eene commissie, die 
gewoonlijk in een herberg zitting hield, was opgedragen 
om de ingescll,reven paarden te keuren, want deze moes
ten koopmanswaar of "van zessen klaar" zijn, welke 
laatste uitdrukking naar men meent, afkomstig is van de 
zes punten, waarop de keurders hadden te letten, name
lijk , de vier pooten en de heide oogen. Voor de kamp
plaats werd een hreede weg bestemd, waarop men eene 
haan van 150 roeden lengte afbakende, aan wier eind 
een hooge stellaadje getimmerd werd voor de Commissa
rissen of Goemannen, die van daar door het zwaaijen eener 
vlag of het wuiven met een doek aan de rijders de noo
dige hevelen gaven. 

Nadat bet lot heeft beslist welke paarden tegen elkan
der draven zullen, begint de strijd. Het is een schoon 
schouwspel de fiere welge vormde dieren met opgeheven 
kop, als waren zij bewust van de belangstelling die zij 
wekken, te zien wedijveren, en met regelmatige schreden 
van soms meer dan zes voeten lengte. een afstand van 
dikwijls 200 roeden binnen de minuut te zien afloopen. 
Het schoonheidsgevoel wordt door den snellen maar toch 
rustigen draf vrij wat meer bevredigd, dan door de over
spannen vaart hij den wilden wedren. 

Daar er na ieder rid een paard afvalt, blijven er ten 
laatste twee naar den prijs dingen. De keurmeesters let
ten nu vooral naauwkeurig op, dat er gelijktijdig afgere
den en geregeld zonder springen of in elkander loopen 
gedraafd wordt. Ten laatste is de strijd beslist en de over-
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winnaar ontvangt den prijs, waarmede hij, als bet hij voor
beeld een gouden of zilveren zweep is' eerst in triomf 
rondrijdt , om die vervolgens aan den eigenaar van het 
paard te overhandigen. 

In vroeger tijd waren ook de harddraverijen met chai
sen in eere, welk blinkend voertuig wel eens het luch
tigste en sierlijk~te van alle ouderwetsche en nieuwerwet
sche rijtuigen is genoemd. 

I J S V E HM:A.KE N . 

't Is meermalen opgemerkt dat de bedaarde Nederlan
der , zoo zelden gewoon zich te haasten , als het ware 
omgetoove~d wordt, zoodra de . vaarten en watergangen 
toegevroren raken. 

Reeds in overoude tijden werden waarschijnlijk hier te 
lande geslepen en doorboorde beenderen gebezigd, om 
over het ijs te glijden, die later door ijzeren schoverlin
gen of schaatsen vervangen zijn. Er is misschien geen 
volksvermaak. zoo echt N ededandscl1 als de ijs vreugde. 
Daarbij alleen vindt men de oude gemeenzaamheid tusschen 
de verschillende standen der maatschappij, welke in ons 
vaderland, ·jammer genoeg , zoo schaars wordt aangetrpf
fen. In het jaar 177 0 schreef de geleerde J. LE FRANCQ 

VAN BERKHEY in zijne Natuurlijke Historie 1Jan Holland: 
"voor ongeveer eene halve eeuw waren de Hollandsche 
"vrouwen en zelfs dames van aanzien ook groote bazin
"nen op het ijs: de toegevrozen stroomen krielden niet 
"slechts van menschen uit den burgerstand, maar ook 
"van jonkers en edele juffers. Het aanbinden van de 
"schaats aan den te deren voet een er schoone juffer was 
"eene der grootste hofl ijke gunsten voor een geestig edel
"m~n, en zijne heuschheid had gemeenlijk ten gevolge 
"eenen eerlijken kus van dankbaarheid. De wintervreugde 
"droeg een openbaar getuigenis van de opregte gemeen
"zaamheid der Hollanderen; eene hoofsche dame reed met 
"vermaak onder een koppel fluksche hoerengasten en een ' . 
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"wellevend edelman bood Leleefdelijk de hand aan een 
"kittig boerenmeisje om haat· ter schaatse te geleiden; dat 
"gelegenheid gaf tot de spreekwoorden: Op 't ijs kent 
"men 's lands wijs; Op 't ijs is alles gemeen, die geen 
"meid heeft, kiest er een , en meer dergelijken." 

"Maar deze gewo~mte loopt ten einde in onze dagen, 
"daar alles wat niet naar den hoovaardigen smaak der 
"vreemden is, niet deugt. Onze lieden van aanzien hou
"den het schaatsenrijden tegenwoordig "veelal voor ecu 
""laag vermaak van den gemeenen man, alleenlijk wordt 
""er hier en daar nog eene regtschapen Hollandsche dame 
'' "gevonden , die zich weinig aan gemaaktheden h ekreu
" "nende, zich deze eerl~jke en gezonde oefening niet 
""schaamt."" 

Hoe men zich den meestal korten tijd, dat het ijs bruik
baar was, te nutte maakte, vooral in de noordelijke streken 
van ons vaderland tot het houden van sledevaarten, ge~as
kerde optogten, wedloopen en andere vermaken , is te zeer 
bekend, om er lang hij stil te staan. De studenten bleven 
hierin doorgaans niet achter en hunne winter- maskeraden 
waren soms zoo luisterrijk, dat zij wel eens in plaat wer
den afgebeeld. 

Slechts zeer zelden was het ijs goed en sterk genoeg, 
om een wedstrijd met zeilschuiten te doen plaats heb ben, 
en deze uitspanning kwam dan ook zoo weinig voor, dat 
men haar naauwelijks onder de volksvermaken kan mede
rekenen. 

HA-Il DZEILE1". 

Het hardzeilen nam altijd een belangrijke plaats m on
der de liefhebberijen van ons volk, en er waren wem1g 
daarvoor goed gelegen dorpen, waar men nu en dan 
niet eens een vrolijke zeilpartij hield. De herbergier 
was doorgaans de persoon, die de zaak op touw zette en 
daarvoor een of meer prij71en , meestal vlaggen, ui tloofde. 
Liefhebbers ontbraken zelden, doch het was niet al tij~ 
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even gemakkelijk om ze zamen te koppelen, daar hierbij 
gewoonlijk het bekende "effen is· kwaad treffen" gold. 
Als deze zwarigheid uilr, den weg was geruimd , werd er 
om de plaatsen geloot, waarna de vaartuigen van wal 
staken, gewoonlijk onder bepaling dat er slechts één zet 
met den boom werd gedaan, die verv<9lg~~s niet meer ge
bezigd mogt worden. Vooruit gaat het: 

• 
"Men plaiit eeu baneveer, op 't toppunt van de mast, 
"En daagt zijn vljànd uit, die op zijn voordeel past; 
'"E}n tracht, door vlijt, de loef te winnen onder 't gieren. 
"Wat ziet men van tle nok, al lange wimpel:; zw,ierell'l 
"Elk. loaalt het zeil iq top.'' 

Langzamerhand komen er eenige schuiten vooruit, tot 
dat er ten laatste nog slechts een paar om den prijs kam~ 
pen. Eindelijk nadert men den paal, die het einde der 
baa~ aanwijst en waarbij de uitgeloofde fraaije vlag wap~ 
pert. Een stoute gast staat op de voorplech11 gereed en 
springt, zoodra de kans slechts gunstig is-, aan wal om 
den begeerden prijs te grijpen. 

In onze koopsteden Amste1•dam en Rotterdam werden 
vroeger jaarlijksche zeilspelen gegeven onder den naam 
van Admiraalschap-7.eilen bekend. Vooral op Amstel en 
IJ worden deze mot veel pracht gevierd en zag men bij 
die gelegenheid een tal van fraai getu igde en rijk opge
tooide boeijers , jagten en sloepen, die als een vloot in 
orde geschikt waren, onder een admiraal , vice-adm iraal 
en verdere bevelhebbers. 

Dit zeileu, soms ter eero van vorstelijke personen uit
gevoerd, achtte men de luisterrijkste vertooni ng, die de 
magtige hoofdstad te aanschouwen kon geven. De zeil partij 
en het spiegelgevecht op, het IJ ;,i- aan Czaar PETER van 
Rusland vertoond, bleef nog lang in herinnering. füj 
dit feest waren alle j•agtoo. . te water en zouveel nrngelijk 
van kaJ11on voorzien, ter-wijl wijwillige schutters uitl Am
sterdam ©<P veerschuiten heen en weer voeren, om het 
mus-ketvuur gaande te houden. Het sohiete1!1 was dan ook 
zoo hevig, dat, volgens een tijdtgem1!uat ,' "hooren en zien 
door . het kanongebul<lel' verging. " 

In <le achttiende eeuw klaagde men J dat deze 11itspani-

ning tot veel onnoodige geldverspillingen voerde 1 wat 
een .wijs man de opmerking in de pen gaf: "het misbruik 
is in alles kwaad , maar 't is haatlijker in vreemde onge
bondenheden , dan in gevallen van eene regtaardige Hol
landsche gulle vreugde!" 

Hoewel hier en daar het varen in overdekte tentschui
ten onder de gezochte uitspanningen behoorde, is het 
roeijen om prijzen in ons land nooit veel in gebruik ge
weest. Ook het spelevaren in :bootjes schijnt zijn besten 
t\jd gehad te hebben wat .den Haarlemschen ~:hchter J. VAN 

WALRÉ zingen deed: . 
"Maar 't :bestaat niet meer 't genÓegen 

Van dat oude volksvermaak ! 
Alles heeft zijn tijd en wijze ,; 

Alles wisselt, ook de smaak. 
Waar eens zoo veel Overdekjes 

Zwierden, zou, naar allen schijn, 
Nu voor ons, helaas! geen tentschuit 

(Dan uit gunst) te él'lMtgen zijn." 

1IA._LSPELEN. 

De zoogenoem<le balspelen waren oud-Nederlandsche 
volksvermaken. Het werpen met den bal of het kloot
schieten , dat gewoonlijk op het vlakke zeestrand of ook 
wel op het ijs plaats had, was de eenvoudigste vorm. 
Die kunst bestond hierin, dat men met een houten schijf, 
op den smallen rand voortrollende, in een zeker aantal 
worpen een bepaald punt wist te bereiken. 

Uit dit spel ontstond waarschijnlijk het maliën,. W3!arbij 
de houten bal niet met de hand werd geworpen, maar 
voortgedreven door eene zoogenoemde malie; d. i. een 
laTigen taaijen stok, met een fluweelen handvat, waaraan 
van onderen een houten met ijzer bekleede hamer heves• 
tigd is. Wie den zwaren bal in de minste slà~en heen en 
weder wist te brengen tussch1m de ]_Î)alen aan het begin 
en het einde der maliebaan won het spel. 

Deze oefening J waarbij niet weinig kracht en handig:-
2" 
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heid no.odig was, werd ondtijds zeer gezocht, zoodat de 
regering in vele plaatsen afge perkte en beplante lanen 
daarvoor ingerigt had, gelijk door de maliebanen te Am
sterdam, Utrecht en 's Gravenhage nvg herinnerd wordt. 

Een andere wijziging van het bal werpen was het klot
sen. Aan het einde der daarvoor bestemde baan stond 
een ijzeren of , houten poort, waardoor een bal moest ge
worpen worden. Wie miste mogt voor de tweede maal 
niet door de poort werpen, tenzij hij eerst het hout , 
dat is de poort zelve, had geraakt. Gelukte dit, _dan 
werd er één geteld en wierp hij vervolgens door de poort, 
dan won hij twee punten en zoo ging hei voort tot dat 
een bepaald cijfer bereikt was, waarmede het spel afliep. 
Kunstiger was het kegelspel, ook wel koningsspel genoemd, 
dat in vorige jaren hier te làndè zoo algemeen was, dat 
men bijna geene dorpsherherg zonder houten of steenen 
kegelbaan vond. Hoe men dil kegels drift, aan drie in 
een vierkant opzet en met een vrij zwaren houten bal 
omver tracht te werpen, en vooral den koning alleen 
poogt te doen tuimelen , is te bekend , om hier omstandig 
uiteen te zetten. 

Onder onze landlieden bleef de kaatsbaan lang in eere , 
doch tegenwoordig wordt dit spel zelden meer beoefend. 
Het was een uitnemende uitspanning voor gezonde man
nen; want er behoorde niet weinig kracht en vaardigheid 
toe, om in de baan, waarvoor een vrij ruim ple!n gebe
zigd werd, een goeden naam te krijgen. Na een zware 
p11rtij, waarbij de spelers gevvoonlijk in twee ploegen of 
kavels verdeeld waren, konden zij de inspann ing wel 
eens dagen lang in de schouderspieren voelen. 

In de reeds aangehaalde Natuurlijke Historie van Hol
land, waarin de wedspelen en uitspanningen der Hollan
ders besproken worden, vindt men eene kaatspartij uitge
beeld en de wijze waarop de:z.e tusschen . zes personen ge
speeld wordt naauwkeurig beschreven. 

Aanzienlijker werd het kolven geacht 1 een spel, naar 
ik meen , uitsluitend aan ons vaderland eigen en dat hie1· 
en daar nog op prijs wordt gesteld. In vorige dagen kon 
men bi.i de meeste herbergen, zelfs op de dorpen 1 cene 
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rmme langwerpige met pannen gedekte houten loots zien, 
waarvan de vloer, uit een mengsel van zoete klei en 
schelpen bestaande, zoo waterpas, vast en glad was als 
een. . . . kolfbaan. Op een vierde en drie vierde van 
het begin der baan stonden twee palen , uit een harde 
houtsoort gedraaid en somtijds tot op de hoogte van een 
paar voeten van klokmetaal vervaardigd of omsloten, 
om te klinken bij de ·minste aanraking der groote le
deren ballen, waarmede zij getroffen moesten worden. 
Vroeger waren deze ballen ligter en met haar gevuld, 
doch later werden zij gewoonlijk uit sajet zamengerold. 
De kolfstokken, waarmede deze ballen worden voortge
slagen, bestonden eertijds slechts uit een houten klik aan 
een steel bevestigd, doch werden verbeterd en met een 
vooruitstekend vierkant blok van koper .of ijzer voorzien. 
Zij waren doorgaans vier of vijf voeten lang, naar de ge
stalte van den speler, van waar het spreekwoord ontstaan 
is, dat iemand "een kolfje naar zijn hand" heeft gevonden. 

Aan den wand der loots kan men het Reglement lezen, 
dat wij hier niet behoeven mede te deelen, daar het kol
ven. eene vrij bekende zaak is. Het is echter te betreu
ren, dat deze flinke mannelijke uitspanning naauwelijks 
meer onder de volksvermaken mag worden gerekend en 
alleen door de vermogende standen nog beoefend wordt. 
De vermindering der kolfbanen is ook wel eens toege
schreven aan de zware patentbelasting, welke deze instel
lingen drukt. 

Een vrij wat minder vermoeijend spel was het rciketten of 
het heen en weer slaan van een ligten , meestal met sch~lge~ 
kleurde veeren bestoken bal, door een zoogenoemde pa
let, waarvan de houten omtrek van binnen met netwerk 
of leder bekleed en het handvat met fluweel overtrökken 
was. Deze uitspanning, tegenwoordig alleen als kinder
spel bekend, werd vroeger vooral door de jonkvrouwen 
gezocht~ bekend is de afbeelding in den Spiegel van 
den ouden en nieuwen tijd, met het volgende onderschrift 
van onzen dichter JACOB CATS : 

"Soo gbij wilt dit speeltjen leeren 
" Soete vrijsteri schoone blom! 



"Dqe dti1J vliiiger wederkeereo, 
"Drijf het veertjeo wederom; 
"Want als ick van mijner zijden 
"Maer alleen en soude slaan, 
"Dat en sou ons niet verblijden, 
"Want het spel is ttracx gl".daeo. 
"We#lt, dat kaetsen en dat millflf.0 , 

"Eyst een overgaenuen bal: 
"Anders maeckt 'et droeve sionen 
"Anders heeft 'et geeneo val.'' 

HET KNUPPELEN, GAl'WSTBEK.K.El'W, 
TOGELSNIJDEN, ENZ. 

Onder de boerenkermisvermaken rekende men in het 
laatst der vorige eeuw en misschien in af gelegen streken 
nog heden, verschillende zoogenoemde uitspanningen, zoo 
als kat/mep pelen, gans- of palingtrekkBn, vogelsnijden , 
enz., welke niet onopgemerkt mogen worden voorbijgegaan. 

De kunst van het katkneppelen bestond in het werpen 
van korte zware stukken hout tegen den bodem van een 
aan eeu touw los hangende ton, waariµ een kat gekuipt 
was , die door angst half dol geworden , zoodra de Loóm 
lossprong, in zijn v l ugt moest wol'den gegrepen. Nu en 
dan werd de kat door een paauw verva~gen en het is 
te begrijpen, dat de doodstrijd van het arme beest lang 
duren kon, want de half dronken hoeren waren gewoon
lijk niet zeer vaardig. ROTGANS verhaalt ten minste in 
zijne Boerekermis : 

"De kerel grijpt terstond een knuppel van de straat, 
'IHij zet zich in postuur en staroogt, daar hij staat, 
"Hij maakt grimassen bij dozijnen onder 't mikken 
"En gaapt r-oo wijd , pf hij den vogel in wou slikken, -
"Ten leste smijt hij toe en werpt uit al iijn raagt , 
"Maar mist wel zeven voet, «laar al 't geboerte om lacht." 

Dit ~pel kon soms gevaarlijk worden voor de omstan
ders, en het is nog maar een jaal' of zes geleden, dnt i11 
Zuid-Beveland bij eene dergelij~e gelegenheid een knaap door 
een stuk hout doodelijk aan het hoofd werd gok wctsl. 
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Wreedaardiger nog was het vogeltrekken. Aan een over 
den weg ~spannen touw werd een gans, nadat men den kop 
van hetdiermetzeepgesmeerd had, aande pooten opgeban.gen. 
De strijders stonden op een boerenwagen, die in vollen ren 
onder het touw heen ,reed, en moesten het juiste oogeni.>lik 
waarnemen, om den vogel te grijpen en zoo stevig vast 
te houden, dat de kop van den romp afscheurde. Soms 
werd dit spel ook te water uitgevoerd , en alsdan de wa
gen door een roeischuit of ook de gans door een paling 
vervangen. Een mijner vrienden herinnect ûch, hij ge
legenheid eener ijskerrnis 1 eene dergelijke vertocrning te 
hebben gezien, waarbij de kop van den paling niet moest 
worden afgetrokken, maar af gebeten. 

Het vogelo·nijde1i of "l!ogelsabelen was misschien nog erger. 
Een haan werd aan een touw gehangen en moest door 
de liefhebbers, die yooraf geblinddoekt, er een voor een 
langzaam heengeleid werden, met ééne snede van mes of 
sabel onthoofd worden. 

't 1 s niet te verwonderen dat, waar dergèlijke uitspan
ningen het volk hoeijen konden, de onderlinge vechtpar
tijen mede als een vermaak werden beschouwd. 

Het bekkesnijden behoorde dan ook in sommige streken · 
van ons land tot de gewone kermisgenoegens, en was zoo 
zeer in gebruik, dat SLICHTENIIORST in zijne Gelrlersche 
gescliiedenissen verhaalt, hoe "het vrouwvolk in Holland 
en Utrecht een walg b.ad van een jongman , wiens bak
huis niet met vele schramcnen doorkerfd was." Tot in 
het laatst der 18• eeuw zag n}en dan ook op de boeren
kermissen voor de herberg dikwijls een mes met zilveren 
hecht, omstrikt met zijden linten, uithangen , tot een prijs 
voor den besten snijdet·. Wi~ dit wapen aanraakte, al 
was het slechts bij toeval , moest boete betalen of van 
leer trekken, en liep in het laatste geval gevaar, om een 
keep of een jaap of een halve maan over het gezigt te 
krijgen. Dit ging soms zoover, dat een hulpprediker, ik 
urnen in Gooiland, nu misschien tachtig jaren geleduu 
(want mijn vader had den man nog gekend) toevall ig over 
een kermis komende , door woeste boeren zoo zeer werd 
getergd, dat hij de uitdaging aannam en in geregeluen 



strijd zijn tegenpartij duchtig toetakelde. Dat een voor
vechter zich veel op zijne vaardigheid liet voorstaan, zal 
de lezer zich herinneren van den ·beruchten DRIES in Fer
dinand Huick. Het gebeurde menigmalen, dat et· bij der
gelijke vechtpartijen dooden vielen, die dan soms als ge
sneuvelde helden met veel staatsie begraven werden . De 
verbetering van justitie en schoolwezen heeft aan dit ruwe 
spel gelukkig een einde gemaakt. 

Mastklimmen, sprietloopen, kuipje steken, in zakken 
gaan en dergelijke vertoo1;1.ingen, waarbij . enkele personen 
door een mal figuur te maken de toekijkers doen lagchen, 
hebben wel eens voor volksvermaken bij uitnemendheid 
moeten doorgaan. Ik zou ze, om het bovengezegde, 
waarop ik later terugkom , er niet onder durven rang
schikken, doch merk hier alleen op, dat zij van oude 
tijden dagteekenen , op tallooze wijze kunnen afgewisseld 
worden en te bekend zijn, om er lang bij stil te staan. 

Eindelijk waren er enkele volksvermaken aan somcmge 
bepaalde streken bijzonder eigen. 

Zoo was er o. a. in de V eenen een wedspel met tur
ven , hoofdzakelijk hierop neêrkomende , dat men een ze
ker getal turven, op overeengekomen afstanden neêrgelegd, 
binnen ceu bepualden tijd moest oprapen en in een mand 
werpen, aan het begin der baan geplaatst. 

Al deze zoogenoemde uitspanningen hebben, gelijk reeds 
in de vorige eeuw werd opgemerkt, het oude Boog- en 
Gaaischieten grootendeels verdrongen. Hieruit schijnt men 
te kunnen besluiten, dat h.et gehalte onzer volksvermaken 
sedert de zestiende eeuw niet verbeterd is: waarschijnlijk 
een der schadelijke gevolgen van de toenemende verwijdering 
der standen, sinds de vestiging onzer Republiek merkbaar. 

II. 

In de vorige afdeeling is verhaald hoe de oude Rede
rijkers door zinnespelen, kluchten, geschiedkundige voor
stellingen en optogten er naar streefden, om de zeden des 
volks te verbeteren, den kunstsmaak op te wekken en in het 
algemeen de beschaving te bevorderen . 

Die edele taak rust op ieder, wien volksgeluk ter harte 
gaat, en wel des te meer, daar wetenschap en ervaring 
leeren , dat de zedelijke opheffing der lagere standen door 
het verspreiden van nuttige bruikbare kennis, het eenige 
afdoende middel is tegen het pauperisme, dat soms drei
gend de hand tegen de maatschappelijke orde schijnt op 
te l1effen. 

Hoewel de grond voor die beschaving door een deugdelijk 
lager onderwijs moet worden gelegd, dient ook bij de 
vermaken des volks het doel niet uit het oog te worden 
verloren. Ook daarbij moet men streven naar veredeling. 
Een drukke kermisnacht, zoo als die tegenwoordig nog 
gevierd wordt, bederft meer in het voor allerlei indruk
ken openstaande kinderlijk gemoed dan de beste onder
wijzer in maanden kan goedmaken. 

Als volksuitspanningen , die tot beschaving van den 
geest kunnen leiden, komen in aanmerking : 

a. Volksvoorlezingen. 
h. Bezoeken van l\Iusea's en Tentoonstellingen. 
c. Tooneelvoorstellingen. 
d. Muziekuitvoeringen. 

-
TOLK!!i'VOOHLEZI:N"GE:N". 

Het is niet gemakkelijk om tot het volk te spreken eu 
den juisten toon aan te slaan, welke in het hart van l)l.În 
ontwikkelde toehoorders weerklank vindt. Vooral voo1• 

• 1 
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ons Nederlanders zijn er bezwaren aan verbonden, daar 
wij in onze jeugd weinig of niet geoefend zijn, om onze 
denkbeelden in dragelijke vormen mede te deelen. Meu 
kan dan ook dagelijks opmerken, <lat soms uitmuntend 
bekwame mannen volstrekt buiten staat zijn, om behoor
lijk het woord .te voeren, en wat den toon betreft, is 
maar al te dikwerf de les van den leekedichter van toe
passmg: 

"Verlos ons van den preektoon , Heer! 
"Geef ons natuur en waarheid wee1· !" 

Ons volk is echter aan dien preektoon gewend geraakt, 
ja, ik meen ·wel eens te hehben opgemerkt dat, wanneer 
deze maar niet onthrak, de toehoorders wel te vredeu 
waren, hoe weinig iij ook begrepen van de zaak waarover ge
sproken werd. De galmende klanken streelden het ge
moed door een indruk te geven, als of men, laat ik het. 
maat· zeggen, in de kerk zat, wat bij menigeen gelijklui
dend is met een Code welbehagelijk werk te doen. J\ o
dere spr~kcrs, <lezen klip willende ontwijken, stranden op 
ecI1 a11d ere11 , door zoo plat 11wg·clijk Ic sprckeJJ. G-cscliiedt 
dit, zoo als gewoo11lijk , op f;c:.:lrn11~tcldc wij:;, li et doel 
wordt d:1n niet t)Clroffc11 t)n 111c11 loopt gevaar van te wor
den ui1gclag-cl1c11. 

Maar men hoede zich ook vooral om kinderachtig te 
spreken, eene grieve, teregt tegen menige volksvoordrngt 
en vele volksgeschriften aangevoerd. De ondervinding 
heeft sinds jaren geleerd, dat het volk niets weten wil 
van boekjes, liedjes en voorlezingen, waarin men man
nen en vrouwen met flaauwe aardigheden, in een vorm 
alleen voor kinderen gepast, onderhouden wilde. 

Om tot het volk te sp1'.eken is in de eerste plaats noodig 
liefde tot het volk en, wat die liefde uitwerkt: belangstelling 
in zijn lot. Dan eerst zal er leven en overtuiging komen in 
het woord, dat uit het hart welt en tot het hart gaat. 
Wat de Apostel tot de Corintliiërs zeide, is ook hier va11 
Loepasciing: "Al ware het dat ik de talen der mensche11 
en der Engelen sprak, zoo ik de liefde niel. li:1d, ik ware 
1·1!11 klinkend lllClaal of luidenfle schel. " 
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Die belangstellende liefde wordt verkregen door omgang 
met het volk. De schrijver dezer regelen heeft sinds meer 
dan vijf en twintig jaren met onze lagere klassen, zoowel 
in de kazerne als in de achterbuurten verkeerd, en ·het 
is zijne overtuiging , dat men die standen des te meer zal 
liefhebhen, naarmate men ze beter kennen leert. 

Bij volksvoorlezingen dient het onderwerp zonder woor
denpraal . te worden behandeld. Eenvoudigheid is een 
hoofdvereischte en menigmalen heh ik goede indrukken 

zien te weeg brengen, wannee1· een onderwijzer denzelf
den toon aansloeg·, mits wat mannelijker en ernstiger, 

als bij gewoon was op school te hezigen. 
De zoo wenschelijke eenvoudigheid eischt echter dikwerf 

zelfverlooc.bening, want menig spreker slaat minder acht 
op zijne toehoorders dan op zich zelven en beijvert zich 
meest om den omvang :1.ijner keJJnis te tloe11 uitkomen. 

Vooral hij hel. spreken voor liet volk dient men het 
onderwerp, dat .111cu .beha!J(lelen wil, meester te wezen. 
Daaruil. vloeit ecne heldere en levendige voordragt voort, 
waarbij het spreken voor de vuist, zoo de zaak het toelaat, 
aanhevelenswaardig is. 

De onderwerpen waarover men spreekt zullen in ruimeren 
zin behooren tot geschiedenis, zedekunde of natuurkunde. 

De geschiedenis levert een ruim veld op, doch juist die 
veelheid van stof schijnt wel eens aanleiding te geven tot 
eene minder gelukkige keus, waaronder ik b. v. rangschik
ken zou, cenc volksvoorlezing, gelijk ik wel eens gehoord 
heh, ove1· Keizer BAHUAllOSSA of over het karakter van on
zen Graaf l'LOlUS V. 

Inzonderheid zullen die onderwerpen helangstelling wek
ken welke niet te verwijderd zijn van den kring, waarin 
men verkeert. Zoo is b. v. de geschiedenis van de ge
meente die men bewoont of de hescbrijving van de oude 
zeden en gehruiken der ingezetenen een onderwerp, dat, 
als het wat levendig ~001·gedragen wordt, steeds veel kans 
heeft om tè behagen. Ook over de kwesliën van den dag· 
kan gesproken worden zoo als in der tijd toespraken over den 
oorlog in de K rirn, den Amerikaanschen hurgerstrijd en der
gelijke wereldberoeringen gemakkelijk de aandacht boeiden. 
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Ouderhoudende reisbeschrijvingen zijn zeer aan te prij 
zen en het zou, om slechts iets te noemen, een geschikt 
onderwerp voor een volksvoor)ezing wezen , het een en 
ander mede te deelen over het heerlijke Java, dien 
kostbaren parel aan Neêrlands kroon, waarvan zoo veel ge-

, sproken wordt, maar waarvan het volk nog zoo weinig weet. 
Iedere voorlezing moet, kan het eenigzins geschieden op

gehelderd worden door prenten en kaarten, waardoor de 
indruk alligt verdubbeld wordt. Daartoe zijn juist geen 
kostbare plaatwerken noodig. Flinke, al is het wat grove, 
liefst gekleurde, teckeningcn zijn voldoende om het doel 

Ie hercikcu. De spreker van wien men verwacht dat hij 
wat zal bteu zi en beeft terstond reeds veel vooruit, even 
als cle kermisliedj eszanger cl.oor zijn akeligen deun weinig 
toehoorders zot~ lokken, zonder het scbild.erstuk waarop 
<le vreeselijke misdaad. en de ondergane straf is afgebeeld. 

De staathuishoudkunde, de leer des rijkcloms, biedt 
vooral belangrijke onderwerpen aan. \!Verken als MEZiëUES, 

lof der spaarzarunlwirl en SMILE's, HeljJ 11 zel11en, behoeft 
men slecl11. - i11ic1.icn, 0111 den weg te kenn en welke moet 
worden ingeslagen. 

Hoewel de tijd gelukkig acl11c1· ons ligt, dat 111c11 1.01. 

liet volk bij voprke11r 111cc11dc Le 111oetc o spreken over den 
hoog111ocd, de groo1.111ocJ1glieiJ of het nut des tegenspoecls 
is er op bet gehie<l der zedekundc nog stof in overvloed. 
Ook daar is het woord des dichters van toepassing. 

" Grijp maar gerust in 't volle menscbenleven 

"En waar gij 't pakt, daar is 't interessant." 

Er is wel eens voorgesteld, om aan het volk eenvoudig 
een degelijken bevattelijken roman voor te lezen. Hoewel 
ik J1iet in de gelegenheid ben geweest de uitwerking gade 
te slaan, lacht mij het denkbeeld,, mits goed uitgevoerd, 
wel toe. Zoo iets zou m. i. meer belangstelling wekken daH 
liet voordragen van fragmenten uit onze oude dichters, 
want de ondervinding leert dat gedichten, tenzij van 
hodsdien tigen aard, door ons volk weinig op prijs gesicld 
worden. llcl zou echter te beproeven we1.cn c11 in dat 

1 

1 
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geval hebbeu de vloeijende gedichten van TOLLENS waar
srhijnlijk meer kans van welslagen, dan de prachtige 
verzen van onzen eenigen VONDEL. In het uitmunteude 
opstel over Volkshijeenkornsten in den Almanak onzer 
l\1Jaatschappij voor 18Gfi, wordt de populariteit van SHAl(S

PERE en BURNS in Engeland misschien wel wat hoog ge
stelcl. De lagere klassen aldaar weten over het algemeen 
weinig meer van de meeste stukken der voornaamste dich
ters dan bij ons het geval is, doch de liefde voor "Old 
E.ngland", welke het hart van iederen Engelschman ge
heel vervult, is gewoon, zich krachtig te openbaren als 
het de vereering geldt van mannen, waarop hun vaderland 
niet fierheid wijzen mag. Misschien alleen in Amerika , 
waar de opvoccli11g <les volks eeoe geheel eenige rigting 
heeft, en wa:1t· 011ci11dig 111 ec r geleien wordt dan in Europa, 
kunnen enkele scl1rijvcrs c11 clich1crs in den waren zin des 
woords populair worden gc11oc111d. 

Voorlczi11gcn üvcr na L1111.rknn<le vinden hij bet volk 
doorgaa11 s veel belangstelling, vooral indien de spreke1- da
gelijks voorkomende zaken, zoo als stoom werktuigen, te 
legrafen en dergelijke toepassingen der wetenschap op die 
wijze hehao delt , dat hij het gesprokene door proeven en 
modellen opheldert. Toen een paar jaar geleden in eeue 
stad, waar geene spoorwegen zijn, doch waar men er ve1·
langend naar uitziet, volksvoorlezingen over stoom plaats 
hadden en eene locomotief de zaal doorrolcle, ging er een 
daverend gcju ich onder de toehoorders op als een wel
komstgroet aan clc11 bug vcrheideu gast : ja, nog alt~jd 
wordt daar <lie voord1·agt als uitstekend geslaagd geroemd. 

De plaats der verecoiging moet goed gekozen worden. 
Volksvoorlezingen in een bekrompen, naakt vertrek, loopen 
gevaar om weinig sy 111pathie te vinden. Door eene sier
lijke zaal en een heldere verlichting worden toehoorders 
reeds half gewonnen en eene goede plaats geeft gewoonlijk 
een geopend oor. In Middelburg wordt daarvoor de fraaije 
conf'.ertzaal gebezigd. Toen men besloten had daarvan ge
bruik te maken, vreesden enkele leden der Commissie voor 
vernieling en wanorde, doch cle uitkomst bewees dat onze 
n1inclere burgerstand meestal zulk een vertrouwen niet Le-

. 
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gelijks voorkomende zaken, zoo als stoom werktuigen, te 
legrafen en dergelijke toepassingen der wetenschap op die 
wijze hehao delt , dat hij het gesprokene door proeven en 
modellen opheldert. Toen een paar jaar geleden in eeue 
stad, waar geene spoorwegen zijn, doch waar men er ve1·
langend naar uitziet, volksvoorlezingen over stoom plaats 
hadden en eene locomotief de zaal doorrolcle, ging er een 
daverend gcju ich onder de toehoorders op als een wel
komstgroet aan clc11 bug vcrheideu gast : ja, nog alt~jd 
wordt daar <lie voord1·agt als uitstekend geslaagd geroemd. 

De plaats der verecoiging moet goed gekozen worden. 
Volksvoorlezingen in een bekrompen, naakt vertrek, loopen 
gevaar om weinig sy 111pathie te vinden. Door eene sier
lijke zaal en een heldere verlichting worden toehoorders 
reeds half gewonnen en eene goede plaats geeft gewoonlijk 
een geopend oor. In Middelburg wordt daarvoor de fraaije 
conf'.ertzaal gebezigd. Toen men besloten had daarvan ge
bruik te maken, vreesden enkele leden der Commissie voor 
vernieling en wanorde, doch cle uitkomst bewees dat onze 
n1inclere burgerstand meestal zulk een vertrouwen niet Le-
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schaamt en zich, mits fatsoenlijk behandeld, ook fatsoenlijk 
weet te gedragen. Hoewel er bijna vier honderd mannen en 
knapen uit den arbeidenden stand vereenigd waren liep 
alles geregeld af. Aan een schijnbare kleiniglrnid bleek het, 
hoe betamelijk zij zich gedroegen: de vloer bleef geheel 
onbesmet, terwijl men in dezelfde stad aan de kerkdeu
ren het verzoek h eeft moeten aanplakken om in het ge
bouw niet op den grond te spuwen! Meer dan opper
vlakkig vermoed wordt, verheft men het volk door lrnt 
zamen te doen komen op dezelfde plaats, w::iar de vermo-

. genden gewoon zijn zich te verecnigen. 
Wat den tijd dezer vergaderingen betreft zouden zij al

leen in de wintermaanden dienen plaats te hebben. Drie 
of vier voorlezingen van November tot Maart des avonds 
van zeven tot negen uren acht ik voldoende, doch dit 
staat natuurlijk in verband met de ruimte der zaal en met 
plaatselijke omstandigheden. Wordt alleen voor mannen 
gesproken, dan zal Zaturdagavond wel de meest geschikte 
tijd en de1.e 111aatregcl (zoo als de ondervinding geleerd 
heeft) een ged11cl1te co11c111·1·ent.ie voor de kroegen zijn. 
Voor ee11 gcrne11g-d gehoor is de Zo11d:1~·:1vond 11itni11ntcnd; 
voor;il i11dic11 111e11. da;1rhi.i li:111dclt 1.<H1 als te Leeuwarden, 
volge11s de levendige hcsd1ri.ivi11g van den lleer 1'. H. uu
GENllOLTZ .J". i11 de11 Volksal111:1uak voor 1866. Er :z.ijn 
echter plaatseu waar dergelijke Zondagavond-bijeenkom
sten wegens een zekere kerkelijke rigting misschien wei
nig bezocht zouden " 'orden, doch met bezadigdheid en 
volharding kan men die vooroordeelen allengs hij menigeen 
overwinnen. Uit het bezigen van sierlijke lokalen, waar
door 't volk zijn eigenwaarde beter leert gevoelen, vloeit, 
dunkt mij, als van zelf voort dat het rook en niet moet worden 
toegelaten, gelijk ik ook het gebruiken van ververschingen 
in beginsel minder raadzaam acht. Dit hangt echter ge
heel zamen met plaatselijke gewoonten. .Er zijn streken 
in ons land \Vaar op het zoogenoemde Dames-nut onge
stoord gerookt wordt en '\-Yaar men onder de voorlez.ing 
heel gezellig aan tafeltjes b~j elkander .zit e n wijn, kofGj 
of chocolade drinkt. Elders zou men het daarentegen 

l1oo" s1 011wdvoegclijk :ichten in gezelschap van dames Ie 

rooken. "Vrijheid, blijheid" was eene oud vaderlandsche 
spreuk, die ook hier gelden mag, indien ten minste de 
sterke drank huilen gesloten blijfL. 

HE'.I' DEZOEKEIW 'V A.l'W lUUSEA.'S El'W 
TI<~l'W'l'OOIW!!ITELLIIWGEIW. 

l n de tweede plaats werd genoemd het bezoeken van 
rnusea's en tentoonstellingen. Niemand zal ontkennen dat 
dit een uitmuntend middel is om aan 't volk eene aan
gename en tevens nuttige uitspanning te verschaffen. Of 
de verzamelingen enkele keeren in het jaar gratis of te
gen geringe he1:1li11g worden opengesteld. zal op zich zelf 
weinig haten, want de lmrgorman die er alleen of onder 
' t geleide van een gewoonlijk weinig ontwikkelden concierge 
langs ·~amlelt , 1.al het •rebouw meestal niet veel wijzer 
ui1gaa11 d ~1n lr.i.i er in kwam. O m nut te stichten dient 
er meer te geschieden en moeten zich de deskundige per
~onen, met het toezigt der kabinetten belast, eenige moeite 
getroosten, welke rijkelijk vergolden zal worden . 

Hoe men hij eene dergelijke gelegenheid te werk kan 
gaan zal het best uit een voorbeeld blijken. 

Het Zeeu wsch genootschap der wetenschappen te Mid
delburg besl oot , om bij de Novemher-feesten in 1863 zijne 
kabinetten geclnrencle twee dagen voor ieder open te stel
len, welke bepaling op het algemeono feest-programma 
werd medegedeeld. 

Die verzamelingen Joorga:tns vrij druk bezocht, zijn nog 
:i l bekend, zoodat men meende dat de gelijktijdige muziek-
11itvoering het publiek meer zou aanlokken en op een 
klein getal belangstell enden rekende. Wat bijna niemand 
gedacht had gebeurde. Een menigte menschen stroomde 
naar het mu seum en in twee dagen verleende men aan 
vier en twintig honderd personen toegang, wat op eene 
hevolking van naauwelijks zestien duizend zielen een ver
l>azeud cijfer mag worden genoemd. In weerwil van den 
l1;i;isf :il te grooten toevloed, daar do menschen zich in 
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de zalen bijna verdrongen, werd de orde nooit gestoord 
en c:reen enkel voorwerp aanc:reraakt of bedorven, terwijl 
iede~ zóó voldaan naar huis ~ing, dat, als de gelegenheid 
weder wordt geschonken, er waarschijnlijk niet veel minder 
menschen gebruik van zullen maken. Deze toeloop was 
"rootendeels daaraan te danken, dat men, gelijk bekend 
b d . 
was gewerden, niet onder 't geleide van en conc1er_ge 
rondging , maar van de Heeren zelven , ~et het to~z1gt 
der verzamelingen belast, de noodige opheldermgen ontving. 

Hoe dit in het algemeen plaats greep wil ik nog ~et 
een enkel woord medecleelen. Eerst bezocht het publiek 
de zaal met de portretten en schilderijen. Met was opmer
kelijk de belangstelling te zien waarmede de verklaring w~rcl 
aangehoord en te luisteren naar de naïeve vragen door memg
een gedaan. Wij staan voor het portret van DE RUITE_ll '.voor 
het wiel waaraan hij als touwslagersjongen te Vlissingen 
draaide, voor de beeldtenis van LAMPSINS, in wiens lijnbaan 
hij werkte, voor de afbeelding van Jen togt n_aar Chat
tam. "[-lier de hoeden af, vrienden! de admiraal heeft 
het verdiend, dat wij l1ern nog heden die eer bewijzen" . 
.En de lioeJc 11 gingen :if 011 1nen behoefde het voor de 
tweede maal niet meer re :r.eggcn , wa11t wie liet orns ver
gat wenl c1· terstond door de overige bezoekers aan 10-

dachti," gerna:1kt. 
Het"scbijnt een sprookje, maar het is de waarheid, dat 

ik bij dat wiel en voor het prachtige portret do0t· FEll

DINAN~ nm,, ruwe schippersgasten heb gezien, van wie 
men het niet verwacht zou hebben, wien een traan in de 
oogen glinsterde. Het was dan ook een lust om de leergie
rige \ezoekers rond te leiden. Wel~ een gelegenheid om 
te vertellen van den dapperen ad1mraal JOOST DE MOOll , 

VAN NAEl\EBOUT den onversch~·okken zeeloods, van JACOBUS 

BELLAlll:Y den genialen jongeling, wiens "ROOSJE" onder 't 
Zeeuwsche volk nog meer bekend is, dan men oppervlak-

kig vermoeden zou. . 
Ook de oudheden trokken niet weinig de aandacht. 

AHn de uitlegging der gelofte-steenen aan h et Walc~ersch.e 
slrancl opgedolven, was het niet moeijelijk de gescl11edems 
vast te knoopen van het altaarstuk uit een oud Zeeuwsch 

33 

klooster, de grafzerk van Hollands graaf den ~oomsch
koning WILLEM Il, de geuzennapjes, den helm van den 
Spaanschen overste PACllECO enz. 

.1.':venzoo ging het in liet Munt- en Penningkabinet. Dit 
leverde niet mindei· stof tot mededeelingen, bijv. over de 
oude geldspeciën dezer provincie en over de gebeurtenis
sen door noodmunten of l1istoriepenuingen in het geheu
gen ~e~aard. . De schelpen, mineraliën en fossilen gaven 
aanle1dmg tot belangrijke opmerkingen, waarvan de over
gang tot het hezigtigen dee schedels en mummiën als van 
zelf_ plaats had. Ten laatste werd de vrij volledige verza
meling vaJJ vogels en visschen, in deze provincie voorko
mende, J)czoc ht. lk behoef niet te zeggen hoeveel we
tenswaanligs er hier door de conservatoren werd medege
deel~ ei: hoc ~ e~l vooroorJee leo er werden opgeruimd, 
terw1.1l rnel we1111g den lnsl tot ken nis aanwakkerde. 

Zelfs de ] i1liotl1cck werd niet :r.onder vrucht doorwan
dekl. Om. slec hts éón voorbeeld te vermelden, noem ik 
de oude .bijbeluitgaven. Er waren een aantal bezoekers 
\\'.ier ~rnnnis n iet verder reikte dan de statenvertaling, e~ 
die met alleen over de vroegere uitgaven in druk, maar 
vooral over de perkamenten, rijk versierde handschriften 
uit de middeleeuwen verbaasd stonden . Hunne verwon
dering nam. nog .toe, toen men hun aandacht vestigde op 
eene prachtige mlgave van den bekenden Codex Alexan
drinus 1, waarvan echter enkelen met ongeloovig schouder
ophalen de verldariog aanhoorden, omdat zij in dit 
vreemde sch rift LuJ1 hijhcl 11i et l1 erl1 enden. 

Zoo als ik :r.eide strno 111cl eJ1 gedu rende twee dagen de 
menschen van 10 - - 4 n ren naar binnen, doch de ver
moeijenis, die hieruit voor Je verklarende Heeren voort
vloeide, we_rd rui11Jschoots vergoed door den algemeenen 
roep, dat dit b ezoek nog l1 el aangenaamste was van al de 
volksfeesten, die er plaats l1adden. Het Museum had 

me~igeen vroeg~~· gezien, ~oc'.1 nu pas leeren begrijpen. 
Eene soortgelij.ke ondervmdrng werd opgedaan bij een 

paar tentoonstellrngen van Nij verheid in 1857 en 1858 te 

.1 Een der oudste Handschriften van den Bijbel in liet Grieksch. 
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Middelburg gehouden. De Commissie besloot ~m de ge
bouwen des Zondags van 12-4 uren voor tten centen 
toegankelijk te stellen. Meer dan vijf du'.zend personen 
uit de volksklasse maakten daai·van gebruik, en hoewel 
de ruime zalen den toevloed oaauwelijks bevatten konden, 
liep alles geregeld af en had men zich over geene wan
orde te beklagen, wat waarschijnlijk ook daaraan te dan
ken was dat men in Je zalen weinig gehuurde oppassers, 
maar al de leden der nog al talr~jke Commissie van Be
stuur aantrof. Ook hier werd de opmerking weder be
vestigd, dat ons volk in den regel zich vertrouwen waa1·-

dig betoont 1
• 

TOONEELVOOHSTELLINGEN. 

Het tooneel was te allen tijde een krachtig middel tot 
volksopvoeding. Door ware voorstelling van het leven 
kan het een 'leerschool voor het leven zijn. Nergens kun
nen de o-chrckc11 des tijd s heier worden gehekeld woeler 
den cige17waa11 te kwe1sc11, \\aardoor de l11!risping menig

malcn geen vrucht draagt. 
füLDEllDIJI\ merkt te regt op: 

"Men wil de waarheid wel: 

' ~ l\llaar nerge ns loopt zij tuin gevaar , 
"Dan in het F abe lspel." 

Aan een goed volkstooneel bestaat in ons vaderla~d 
dringende behoefte; een tooneel, waarop, gelijk gezegd is, 
de geschiedenis in aanschouwelijke vormen geleer~ard wordt 
voor het volk, de geschiedenis riiet alleen der feiten, maar 
ook die der ideën. Dit deel onzer letterkunde is echter 
sinds lano- verwaarloosd en goede nederduitsche tooneel
stukken z~jn schaarsch. Enkele zijn er echter wel te vin
den, welke door ware voorstelling, gelukkige verwikkeling, 

1 Even verblijdend was de ondervinding te Amsterdam ten vori gen 
jar e opgedaan: toen aldaar de Tentoonstelling van Oudheiclk unfle voor 

.Ic m ei fel en prij s ,1•erd opengesteld . 

boeijende intrigue eu natuurlijke, <loch verrassende ont
koooping de aandacht gaande houden en tevens een.e goede 
zedeles bevatten of eene gewigtige historische gebeurtenis 
voor de oogen plaatsen. 

In steden, waar een looneelgezelschap gevestigd is of van 
tijd tot tijd komt spelen, zal het niet moeijelijk zijn om 
nu en dan voorstellingen te geven, meer bijzonder voor 
het volk geschikt. Op kleinere plaatsen moet men zich 
met minder tevreden stellen, doch als eenigzins geoefende 
liefhebbers slechts niet te hoog willen klimmen en zich 
met het opvoeren van eenvoudige stukken vergenoegen, 
kunnen zij aan eene aangename uitspanning tevens een 
nuttige strekking geven . 

Voo1·stcllingc11, waarl>ij uitsluitend aan de zoogenoemde 
mindere sta11den toegang verleend wordt, zijn minder ver
kieslijk. De tegenwoordigltei<l der 111eer ontwikkelde klasse 
werkt reeds op <.id1 <.clve gunstig en geeft, als ik mij zoo 
mag uitdrukken, aan de 7.aak in het oog van den am
hachtsrnan, zekere wijdi11g. Daarom acht ik beter om bij 
eene gewone voorstelling, om ·niet of wel tegen geringe 
betaling een aantal plaatsen beschikbaar te stellen, waar
voor de Commissie, welke zich dit volksvermaak wil aan
trekken, kaartjes kan uitreiken, en alzoo tevens te grooten 
toevloed en mogelijke wanorde voorkomen. 

:MUZIEKUITTOEBINGEN 1, 

Het is een vooroordeel dat de Nederlanders volstrekt 
geen aanleg of smaak voor de toonkunst hebben. Ons 
volk zingt zelfs gaarne, heeft een goed gehoor en een ~vel 
te ontwikkelen stem, terwijl onze geestige en gevoelvolle 
oude volksliederen, onze klokkenspelen eri oude schilde
rijen getuigen dat hier in vroeger jaren de muziek geliefd 
werd en geëerd. 

1 Aa n mijn geachlen vri end, den Heer J. J. DE KANTER, te Mid 
delburg , ben ik. dank schuldig voor rl e bereid willi gheid, waarmede 
hij mij met zijn e muziek. ale k ennis en ervar ing wel heeft will en voor:. 
licht en . 
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Ontegenzeggelijk is er een lange tijd geweest van ver
val, dagen waarin gedwongenheid en smakeloosheid den 
boventoon hadden; doch langzamerhand schijnt men uit 
den sluimer te ontwaken en de ondervinding der laatste 
jaren doet eene betere toekomst te gemoet zien. De volks
concerten, hier en daar, b. v. te Amsterdam, te 's Hage 
en elders beproefd, zijn, waar zij met oordeel werden 
ingeri gt, niet ongunstig , soms zelfs boven verwachting 
geslaagd en hebben aan velen eene nuttige en aangename 

uitspanning verschaft. 
De rnnziekuitvoerin gen kunnen gehouden worden in 

concertzalen of kerken of wel in de open lucht. Vooral 
in eene concertzaal kan de muziek nuttig werken, door 
het, opwekken van kunstli efde, het veredelen van den smaak 
en het ontwikkelen van het schoonheidsgevoel. Om dien 
indruk te "veeg te hrengen, is het echter noodig dat de 
muziek goed geïnstrumenteerd zij, elke partij behoorlijk 
bezet en alles met naauwgezetheid ten geh oore gebragt 
worde. De een foudigste muz iek kan, het is bij kans over
bodig bet te zeggen, door cene pun ctuëlc u itvoerin g nog 
iets worden, even als men ee n n1iddcl111a1ig ge lid1t door 
een goede voordragt so ms .boc ij c11d 111aakt.. 1~ 11 te groo tcr 
zijn de cisclic 11 a;111 de 11i tvoe ri11 g ges teld, naarmate de 
tocboord crs 111t11.ickaal 111i.11d cr ontwikkeld zijn . 

l3ij volkscon certen komt het n iet wein ig aan op eene 
geschikte keus van muziek. Men brenge geene composi
tiën, zooals de beroemde symphoniën van UEETHOVEN, 

WEUEil , MENDELSSOHN en ande ren ten gehoore, ten zij men 
te beschikken bebbe over een goed bezet orchest , geoefende 
executanten, en de gelegen heid voor het vereisch te aantal 
repetitiën. Gelukkig on tbreekt het niet aan goede compo
sitiën, waar van de uitvoering met minder moeilijkheden 
gepaard gaat, en die toch liefelijk en aangenaam genoeg 
zijn, om het volk te streelen en weldadig op zijn schoon

heidsgevoel te werken . 
Door de Commissie uit onze Maa tschapp\j voor de volks

verm aken b enoemd, werd in haar ]Jelangr ijk rapport 1 ook 

r 1'11nl e11 1. Beschrijving v. d. Alg. Vergadering, 1864, hl. 17 v. 
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gewezen op het orgelspel in de kerken als middel tot ver
edeling van den smaak . Daaraan zijn echter, naar bet 
schijn t, nog al bezwaren verbonden. 01·gelmuziek, of 
beter gezegd, compositiën voor het orgel, zullen maar zel
den aan het groote puhl iek behagen. ln strengen stijl 
geschreven leveren zij gemeenl ijk weinig afw isseling op, 
en geven daarom all een aan een klein aantal kenners ge

noegen ... 
Dit n eemt echter uiet weg dat h et zingen van vierstem

mige liederen of kl eine cantaten vooral op feestdagen een 
gepast genot zou kunnen schenken en medewerken tot 
de verbeteri11g- van li et kerkgezang, dat nog zoo veel te 
wenschen overL1;1t. De Nederlandsche koraalvereeniging, 
die zich tc11 doel srclt het godsdienstig gezang, in huis en 
op school, bij Proteslautcn, Katholieken en Israëlieten aan 
te moedigen en te vcrcdclc11 , zal ook te dien opzigte, 
hopen wij , ee n gu 11 stigc 11 in vloed oefenen. Met regt heeft 
Dr .. r. P. 111-:1.111 i11 zij11c rede ove r Volksvermaak als middel 
tot Vol!.·s•"eluk (in liet jaar 1847 gehouden), aau h et Vollcs
gezang onder de bijzondere middelen om het volk vat
baarheid en gelegenheid tot uitspanning te geven, eene 
voorname pl aats ingeruimd. 

"Kent gij iets," vraagt hij, "wat, in die mate, ligchaam, 
gemoed en geest tevens, met streelend, veredelend en 
verheffend genot doordringt en bezielt? Kent ge iets, wa t 
zoo gelijkelijk en zoo krachtig zinnelijken, zedelijken en 
verstandelijken ·lust zam eovat en in overeenstem.min " hreno-t t> n' 
wat zoo geschikt. is on1 het. Vo lk , Lrapsw ij7.C, en als ' t wa re 
onbemerkt, op te hc!lcn uit J en rn:ialstroom van lagere, 
bloot zinnelijk aangename gewaarwordingen , en op te 
voeren tot het rijk van schoonheid en waa.rheid? Weet 
g ij mij een middel n:lll te wijz.en, zoo boeijende voor hem, 
<lie geeft , en voor hem, di e 011tva 11 gt.; voor hem, die uit
voerende en die toehoorentlc gen iet? Eenig middel, zoo 
regts treeks sprekende Lot de zinnen en tot de ziel van alle 
menschen, hoe verscheiden ze ook -i ijn van hart en hoofd 
en h oe vele graden ze versch ill en in gaven en ontwikke
ling van beide, - - zoozeer geschikt om duizenden tevens 
t.e verrukken en te ver voeren en toch van even krachtige 
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werking, al zijn slechts drie of vier te zamen in den klei
nen hof of aan den huiselijken haard? - Onkostbaar en 
onschuldig in de middelen, die zij behoeft, onuitputtelijk 
in zinnelijk-schoone vormen , onuitputtelijk in hare ver
bindingen met de edelste gedachten der gewijde en onge
wijde Dichtkunst, het geheele ligchaam en de geheele ziel 
tevens in beweging brengende, vervoerende, opheffonde 
tot hoven de aarde en toch met iederen aardschen toe
stand, met ieder roersel, met iedere stemming des ge-
moeds zich verbindend .. ... . ziedaar wat de Zangkunst bo-
ven alles stempelt tot eene Volkskunst, tot een middel 
van Volksvermaak, tot eene bron van Volksgeluk." 

Bij Je muziekuitvoeringen in de open lucht is een or
chest van blaasinstrumenten verkieslijk : wat wij boven 
opmerkten, is ook hier van loepassing, met inachtneming 
cler eigenaardige eischen van een harmonieorchest in te
genstelling met een strijkorchest. 

.Als een voorbeeld hoe zulk een uitvoering kan inge
rigt worden, wil ik eene wel geslaagde proef mededeelen. 

Op een Zondagavond in Augustus ll" kort na kermis, 
waarvan de laatste nacht als gewoonlijk door velen in on
gebonden heid. doorgelm:igt was, werd door de \T crccniging 
1 ot. liet regelen en .bevorclcrc11 v;111 volksvermaken te M id
dcl burg, con concert gcgovo11. fo den ruimen, sierlijk 
verlichten tuin van liet Sclrnttershof van St. Sebastiaan, 
waren meer dan duizend menschen, meest uit den arbei 
denden stand, tegenwoordig. Een welhezet orchest voerde 
flinke muziekstukken uit, welke tot het laatste toe met 
gespannen aandacht werdeu aangeboord. 

Als men rondwandelde tusschen de tafeltjes, waar bier 
of koffij werd gedronken, want sterke drank was niet 
verkrijgbaar en wijn te duur, viel het in het oog, dat er 
vrij wat meer waar genot werd gesmaakt dan in de woe
lige kermisnachten. Toen de menigte tegen tien uren rus
tig uiteenging , was ieder tevreden over den aangenaam 
doorgebragten avond en bij menigeen de overtuiging ge
vestigd, dat onze volksklasse niet geheel en al den tact 
mist, om zich op voegzame wijs te vermaken, wanneer 
rn;i;ir de meer ontw ikkelde standen den weg wijzen. Mu-
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ziekuitvoeringen op openbare wandelplaatsen zijn zeer aan 
te hevelen; vooral is de Zondag daartoe geschikt. Op dien 
dag toch zijn velen met hun tijd verlegen en zoeken uit 
verveling alligt minder goede uitspanningen. 

Wie uit Zeeland op een zondag de Schelde oversteekt, 
kan in enkele uren een verbazende verandering ontwaren 
bij eene bevolking door afkomst en taal overigens naauw 
verbonden. In Nederland is het in den Fegel stil op straat 
en verveling op menig gelaat te lezen. Alleen des avonds 
komt er doorgaans verandering, de kroegen raken vol, de 
jenever regeert en tot laat in den nacht zwieren soms 
dronkeluî schreeuwende langs straat. Over de' grenzen 
onLwaarl. nien schier overal vrolijke gezigten. Ook daar 
zijn de herhcrge11, misschien zelf's reeds vroeger, gevuld, 
doch met ec11c jolige, nuchtere menigte, die zich onder 
bier dri11kcn mot een of ander spe l hezig houdt, of naai· 
goede muziek luistert. Er is in Vlaanderen bijna geen 
dorp van oe11ige 11c1cokc 11 is, waar niet een harmoniegezel
schap bestaat. on sonis zelfs uitmuntend is zamengesteld. 

Toen in 1863 het standbeeld van JACOB VAN ARTEVELDE 

te Gent onthuld ·werd, waren er bij dit feest, ik meen in 
de dertig muziekgezelschappen tegenwoordig. Voorafge
gaan door hunnen banierdrager met het rijk geborduurde 
vaandel, versierd met de medailles in wedstrijden behaald, 
trok ieder gezelschap spelend door de stad, om op het een 
of ander aangewezen plein een concert te gaan geven. 

Als de mm,ick zich deed hooren, waren de duizenden 
omstanders r.oo stil, dat de zachtste toonen helder en dui
delijk over het mime plei11 klonken, en als zij oph ield , 
getuigde de daverende toejuiching van de algemeene te
vredenheid. Nergens werd bij die feesten de orde gestoord, 
en dat wel in eenc stad, waar een groot deel der bevol
king door den ,katoennood zeer werd gedrukt . Zou de 
muziek tot dien goeden uitslag niet hebben medegewerkt? 
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LIGCHAAJ'l.ISOEFEl"WIIWGEIW, 

Wij komen nu tot de volksvermaken, die meer als 
ligchaamsoefeningen aan te merken zijn en beginnen met 
het <loelschieten. 

In oude tijden vóór de in voering der vuurwapenen stond, 
gelijk vroeger gezegd is, de oefening in het doelschieten 
in naauw verband met de weerbaarheid der bevolking. Na 
de oprigting der groote staande legers achtte men de schut
tersgezelschappen overbodig, eD' waar zij in stand bleven 
geschiedde bet, omdat zij eene aangename en gezonde 
ligchaamsoefening verschaften. 

Sinds eenigen tijd begint echter de meening ten opzigte 
van het nut der groote staande legers te veranderen. De 
ontzettende en steeds kl immende oodogsbegrootingen 
merkt men te regt aan als een kanker, die aan de wel
vaart der meeste volken knaagt. Om een staatsbankroet 
te ontgaan, zal men zich wel moeten ontwapenen en het 
stelsel van volkswa pening za 1 langzamerhand meer en meer 
in z.wang komen . .De prak 1 isc li e E11gelsclte11 hehben door 
Je oprigti11 g der korp~e11 vrijwilligers "tlic glorions risiog 
of 1lic vo.l1111Lccrs ," ;.oo :1ls Miss FLOHllNCll NlGlfl'INGALll 

zegt, ree<ls cc 11e schrede i11 die rigting gedaan. 
Ook de vc rbc1eriJJg·, vooral der draagbare vuurwapenen, 

l1eeft in den laatsten tijd eene belangrijke wijziging in het 
oorlogvoeren te weeg gebragt. Bij den strijd tegen De-· 
nernarken en vooral in den Amerikaanschen burgerkrijg 
heeft de ondervinding geleerd, dat een klein getal geoefende 
en intelligente schutters met de verbeterde buksen gewa
pend, meer dan eens sterke troepenafdeelingen hebben in 
bedwang gehouden en enkele malen zelfs door hun juist 
gerigt vuur gedesorganiseerd en nagenoeg vernield. "Dui
zend man, merkt een bekend Engelsch militairschrijver 
op, met EnGeldbuksen en de noodige patronen zijn in staat 
orn achter eene eenvoudige goedgekozen verschansing een 
gel1eel leger den weg af te snijden en tot een soort van 
1·egelma tig lJeleg le dwingen." De klimmende waarde, die 
111c11 aan de r.oogcn oemde verstrooide vechtwij ·r,e toekent, 
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is vooral in het belang der kleine Staten en niet het 
minst voor Nederland, waar het terrein in verband met 
de onderwaterzettingen buitendien reeds de beweging van 
groote vijandel~jke troepen afdeelingen bemoeijelijkt. 

Men be!1oeft juist geen krijgskundige te zijn om op te 
merken, dat onze tegenwoordige strijdkrachten bij de 
verdediging tegen een overmagtigen vijand te wenschen 
overlaten. Ons leger zou zich daarbij kunnen opofferen, 
doch is uit den aard der zaak niet sterk genoeg om den 
aanval af te wcrc11. Het moet g~steund worden door de 
schutterij, 111a;1 r JHL rnen in onzen tijd meestal den oorlog 
in den kor1st111ogelijken tijd poogt ten einde te brengen, 
zou de strijd wa:1rscliijnlijk reeds lang heslist wezen, eer 
onze bu rgc rma gt ee11i gzi 11 s bruikbaar was. Ten platten 
lande, juist daar waar de stoffelijke kracht der natie huist, 
beslaat de sclrnucrij schie 1· :il leen op het pnpier. Eene 
goede organisatie hij de wel is 111i sscliien uiterst moeijelijk, 
.maar dat zij wc11sd1elijk iB, daaraan zal wel n iemand 
twijfelen. Slech 1s dan zal 011ze schutterij in waarheid eene 
volkswapening kunnen heeten, als ieder het zich tot eene 
eer rekent er toe te behooren, als vrijwilligers toestroomen 
en de wapenoefeningen, voor eene uitspanning geacht, 
onder de volksvermaken worden gerangschikt. 

Zulk eene populariteit zou een gunstigen invloed op het 
geheele volksleven oefenen. De oorlog mag op zich zelf 
eene groote ramp zijn; maar 't is onbetw istbaar, dat de 
opwekking va 11 een krijgsliaftigcll geest l1ij ce11e natie vele 
mannelijke dc11hdc11 01 11.wikkclt e11 l:it;c ,,uJIZ ucht tegen
·werkt. So111111igc sclirijl'c rs li cbl1cH dit zelfs aangevoerd 
om den guos ri ge11 in vloed der staande legers te verdedi
gen, doch voorbijgez ien dat eene zoogenoemde burger
wapening nagenoeg dezclfuc vr11chten draagt. Ook daar
door ontstaat zelfverlrouwe11, wcht t.ot orde, gehechtheid 
aan het vaandel en die eigenaardige toenadering, kame
raadschap geheeten, waardoor het levensgenot niet weinig 
wordt verhoogd. 

!Jet zal waarschijnlijk lang duren e~r onze schutterijen 
de gewenschte populariteit hebben verkregen . Daarop 
hehoeft dan ook niet gewacht te worden; neen! zoo wij 
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onze nationaliteit op prijs stellen, moeten wij reeds nu 
toonen haar te willen verdedigen. Het oprigten van 
scherpschutters-vereenigingen zou daarom eene voortref
felijke zaak zijn. Als directe middelen tot 's lands weer
baarheid moet men zich echter van die burgergezelschappen 
niet te veel voorstellen, daar de ondervinding heeft ge
leerd, dat zij in het veld tegen goed gedisciplineerde 
troepen meestal weinig vermogen. Zij kunnen echter deu 
grondslag vormen eener ~rachtige krijgsinrigting; geoefende 
vrijwilligers leveren voor het leger en de schutterij, en 
uitmuntende rustbewaarders in tijd van gevaar. Bo
vendien verschaffen zij een der beste volksvermaken. 
Dergelijke Vereenigingen kan men op de meeste plaat
sen zonder veel moeite tot stand brengen. \iVaar eene 
ijverige Commissie zich de zaak aantrekt, zullen de lief
hebbers niet ontbreken, want onze mindere klassen en 
vooral de landlieden houden veel van schijfschieten en 
het valt in bet oog dat de schietbanen, waar men met een 
klein geweer of pistool naar het doel vuurt en die men 
sinds eenige jaren op de kermissen vindt, meestal grooten 
toeloop hebben . Men moel echter waken tegen u itslui
ting en cóterif'geesl en heLlenkeu dat onze vroegere volks
vermaken, gelijk ge1.egd is, verbasterd en verloren gegaan 
zijn, toeu ue klove breeder werd, die · de zoogenoemde 
stan<len van elkander scheidde. Een geschikt terrein zal 
in den omtrek wel te vinden zijn, hoewel daarvoor bij 
de vér dragende vuurwapenen een vrij lange strook gronds 
noodig is. Aan het einde dier baan wordt de schijf ge
plaatst, bestaande uit een regthoekig ijzeren raam van on
geveer twintig palm hoog en vijf palm breed. De lange 
zijde dient een paar palmen beneden den korten kant uit 
te steken en wordt scherp aangepunt, ten einde haar in 
den grond te kunnen bevestigen, waartoe ook een steun
ijzer dient, dat men zoo noodig nog met een piketpaaltje 
kan vastslaan. Het ijzeren raam is van binnen met grof 
linnen bekleed, waarover men wit papier plakt. In het 
ruidden wordt eene vertikale streep van een paar duimen 
l1reecl getrokken en uit een punt te midden dezer lijn, 
d11s ongeveer negen palm van den bovenkant, een cirkel 

beschreven van vijf palm middellijn, die zwart wordt ge
maakt. Op dezen cirkel plakt men een wit papier, van 
een palm middellijn, dat de roos heet. Om een beweeg
haren seltijf te verkrijgen, bevestigt men de hoven be
schreven toestel op een wagentje met rollen, dat met 
koorden !teen en weêr wordt getrokken en in eene gleuf 
geplaatst, om door de kogels niet te worden verhrijz"eld. 
Ter 1.ijde van de schijf moet, voor de waarnemers, eene 
aarden horst wering, ten minste Jertig palmen lang en 
twin1ig palnicll hoog en dik. met graszoden bekleed en 
stevig a:111gcstarn pt, worden opgeworpen; en achter de 
schijf een zoogc11oe01de kogelvanger, zijnde een aardwerk 
van veertig pal111 !toog en dik, en zoo breed als de vei
ligheid van het a1 :htcrlii.;-ge11de lerrein noodig maakt. 

Een niet unl1claJ1grijk hc1.waar is het aanschaffen van 
wapeneu. Bij hel gaaischic1.e11, dat bier ell daar nog 
plaats heeft, 7.iet men gcwerell bezigen niet veel beter 
dan die, waarv:.u1 in de aclittiende eeuw gezegd werd: 

"Trok met een oud musl,et , dat van DUC D'ALVA's tijd 
nog heugde, rustig op. 

Een ander pronk.te met een ouderwel·sch karbijn. 
Die had een blokroer, deze een snap liaan naar den schijn, 
Meest allen door den roest en k.ankel' ingevreten, 
En door den tijd onnut geworden en versleten." 

Het is naauwelijks noodig te zeggen, dat het beter is 
geen schijf te schieten dan zich zóó te behelpen. Goede 
juistheidswapcnen zijn echter reeds voor betrekkelijk ge
ringen prijs te verkrijgen. De voortrclfolijkc Enfîcldbuksen 
worden in Engeland ·voor (if:i schellingen (/ 39) geleverd, 
terwijl men io Amerika tege11 liet einde van den oorlog, 
geweren, weinig rnioder dan de bovengenoemde wapenen, 
te Springfield vervaardigde, welke op nog geen .f 16 k wa
men te staan. Voor de 1edoelde Vereenigingen zou onze 
Regering waarschijnlijk wel de noodige wapenen tegen fa
brieksprijs willen verschaffen. Bovendien kan men met 
een klein getal buksen, ten gebruike van hen, die er geen 
in eigendom bezitten, volstaan en dit getal vermeerderen 
door er . bijv. jaarlijks een als prijs te laten verschieten. 
VVanoeer de Vereeoigingen eenmaal bestaan en door op-
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togten met vaandels en muziek en wedstrijden wat naar 
buiten werken en deelneming vinden, zullen zij ongetwij
feld worden ondersteund en geschenken tot het aanschaffen 
van wapenen of uitrusting ontvangen, gezwegen nog van 
eene toelage uit de gemeentekas, waarop eene zoo nuttige 
zaak, desnoodig, wel eenige aanspraak zou hebben. 

Het onderhoud der nieuwe wapenen vereischt echter 
niet weinig zorg: daarom zou het wen schel ijk wezen, dat 
de buksen hij elkander werden bewaard en een deskun
dig oud soldaat, die overal wel te vinden is, het toezigt 
daarover had. 

De regels van het schijfschieten zijn zeer eenvoudig. De 
afstand waarop men vuurt, hangt natuurlijk af van de 
dragt der wapenen. Met goede geweren kan men op 
honderd schreden aanvangen en langzamerhand verder 
gaan. De kogels, die de roos treffen, gelden voor drie 
punten, die den zwarten cirkel doorboren \'Oor twee pun
ten, terwijl die, welke, na op den grond aangeslagen te 
zijn, het wit raken , buiten rekening blijven. 

Deze uitspanning is zonder eenig gevaar, indien de 
noodige voorzigtigheid in acl1t genomen en tegen overij 
ling gewaakt wof'(lt. Vooral is 't nuo<lig goed IC lellen op 
de seinen van den waarnemer bij den schijf. Na ieder 
schot steekt deze een vlag op. J s er mis geschoten, dan 
plaatst hij zich aan dien kant der schijf, waar de kogel 
langs gierde. Bij aanslag of overbrengen wordt de vlag 
naar beneden of omhoog gehouden, en zoo er niets is 
waargenomen, heen- en weèrgezwaaid. Behalve de ~ ge
wone oefeningen, waartoe, in het voorbijgaan gezegd, de 
Zondag eene goede gelegenheid aanbiedt, kunnen er en-· 
kele keeren in bet jaar prijskampen tusschen de leden van 
de Vereeniging of ook wedstrijden van verschillende Ver-
eenigingen plaats grijpen. De laatsten voo ral zouden met 
luister dienen te . worden gevierd, zoo als dit in Engeland 
gewoonte is, waar de aanzienlijkste dames er eene eer in 
stellen, om de overwinnaars onder de vrijwilligers te be
kroonen. 

Het rin.gr!fden, dat een goeden ruiter met een vaste 
h;llld en een scherpen hl ik vordert 

7 
verdient meer en meer 
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in gebruik te kernen. lict is eeue uitnemende ligchaarns
oefening zoowel voor de h oogere klasse als voor de la.nd
lieden. De ongeboode11heid, die er tegenwoordig gewoon
lijk meê gepaa rd gaat, zal van zelf ophouden, als 
meer beschaafden de leid ing dezer uitspanning op zich 
nemen en het volk goede voorbeelJen onder de oogen 
krijgt. I-lierhij geldt het oude sp1·eek.woord: "Leeringen 
wekken, maar voorbeelden trekken." 

Ook de /wrrlrlrrivrrijen verdienen aanmoediging, doch 
uit den aard der zaak bepalen zij zich tot enkele plaatsen 
en zijn slcc l1t s van ter zijde onder de eigenlijke volksver
maken te ra11 r;s" l1ikken. Zei/partijen zija evenmin overal 
in te voerc11 , d oi:l 1 lJcltoo ren , waar de gel eg en heid er zich 
toe lcc11t , 011 dc1· de h('s lc i1its11;inningen. 

Anders is liet gcsleld. 111ct de ijsvermaken. De voor
beelden in l• rieslaud, waai· aan het org<1n iseren van hard
rijderijen en gccost 11111 ce rde optogteu door zoogenoemde 
JJsclubs de hand wordt gcl1ouden, verdienden meer te 
worden m1gevolgd. 

Balslaan, kaatse1t, maliën, kolven en kegelen zijn, ge
lijk wij opmerk~en, oefeniugen, we~ke in ons Vaderland 
te Luis bebooren en die ten minste even goed zijn als soort
gelijke spelen, welke men met moeite uit het buitenland 
zou willen overplaatsen. De wijze, waarop deze ligchaams
oefeningen kunnen worden aangemoedigd, is moeijelijk op 
te geven, daar dit geheel van plaatselijke omstandighe
den afhangt. Jn Je meeste gemeenten zal nog wel een 
kolf- of kegclhaan over zij11, en een terrein voor kaatsen 
of halslaan te vinJc;i wezen. VV::inneer nu enkele meer
gegoeden zich Je zaak <1antrckkcJ1 en die zelven opvatten, 
zal het weinig moeite kosten, om bij de lagere klasse den 
lust voor het oude volksve rmaak weder te doen ontwaken. 
Dit kan nog bevorderd worden door een- of meermalen 
in het jaar eenige prijzen uit te loven en te doen ver
spelen. Bij dergelijke feesten zou men echter moeten be
palen, dat er geen sterke drank mag gebruikt worden, 
welk verbod in het begin wel eens aanleiding tot prutte
len zal geven, maar dat met verstandige volharding ge
liandhaafcl 1 eindelijk te weeg brengt, dat ieder er zich 



in verheugt en zelfs soms de vurigste tegenstrevers be
keerd worden. 

Ik heb nog niet gesproken van gymnastische oefenin
gen, omdat deze in ons land minder te huis behooren. 
Daar echter de gymnastiek als .een deel der opvoeding meer 
en meer noodig wordt geoordeeld , zal deze nuttige oèfe
ning welligt langzamerhand onder de volksvermaken eene 
plaats kunnen innemen, gel ijk zulks in Duitschland met 
de Turn-vereinen geschiedt 1 • 

Hiermede staan eenigzins in verband de sclzermgezel
sclzappen, welke men nog hier en daar aantreft. In eene 
kleine stad heb .ik als mede-oprigter eener dergelijke Ver
eeniging, waaraan verschillende klassen deel namen, meer 
dan eens aan een ass:iult medegewerkt, dat voor de armen 
vrij wat opbragt en door de voorbereidende oefeningen 
met degen, sabel, stok en bajonet eene gezonde en aan
gename ligehaamsoefeniog verschafte. 

KIIWDERFEESTEIW. 

Iu liet uitmuntend Verslag der Commissie uit onze 
Maatschappij werd de aandacht o. a. gevestigd op kinder
feesten, ook in verband met de aanmoediging van gere
geld schoolbezoek. 

Kinderfeesten staan echter meer op zich zelf: bij de 
eigenlijk gezegde volksvermaken moeten, naar mijn inzien, 
de kinderen slechts eene ondergeschikte plaats innemen. 
Over het algemeen zie ik weinig heil in feesten, waarbij 
de kinderen bijzonder op den voorgrond treden. Open
bare examens met veel omslag en luister gevierd , waarbij 
jongens en meisjes van tien of elf jaren met medailles be
kroond en met zijden linten opgetooid worden, zijn door
gaans kweekplaatsen van ijdelheid en oppervlakkigheid. 

1 Dat werkelijk deze goede instelling hier te lande n:ivolging vindt 
bewijst o. a. de Gymnastiek·-Vereeniging: "Lycurgus ," in 1863 te Am
stcn.lam op:.;c1·igt, uit wier Reglement wij een ige artike len ouder de 
hijla~c 11 l 1~hhcn opgcnom~n . 

Een paar jaren geleden trof ik op een spoortrein in België 
een aantal knaapjes aa11, die van een dergelijk examen 
1erng kwamen. Aan de jongens had men zeker met niet 
weinig moeite voor die plegtige gelegenheid lange Fransche 
gedichten ingepompt, ·welke zij tusschen muziek en zang 
hadden voorgedragen. Het meerendeels Vlaamsche reis
gezelschap werd op verzoek der verrukte ouders nog eens 
verkwikt met de ellendige verzen door de kinderen blijk
baar als papegaaijen nagehrabbeld. 

Bij feestelijke gelegenheden en waar het pas geeft kun
nen echter kinderen soms eene zeer geschikte plaats ver
vullen. 

Wie het Congres te r bevordering der sociale weten
sclrnppen te Cent i11 18(i'.I bijwoonde, zal zich zeker met 
genoegen het bezoek li eri 1111ercn, <lat de leden aan de kin
deren der stadsscholen op de gruote korenmarkt bragten. 
Op het ruime plein stond iedere school afzonderlijk in ko
lonne met de 011dcrw ij1.crs en onderwijzeressen aan het 
hoofd en midden voor het front een opgeschoten knaap 
met een sierlijke banier , waarop met vergulde letteren het 
nommer der school te lezen was. Aan het hoofd van den 
stoet der duizenden kinderen, die later met muziek dooi· 
de stad trok, ging de eerwaardige deken der Gentsche 
onderwijzers, de Heer JONGGLAS, een man , die zich meer 
dan drie-en-zestig jaren met ouderwijs en opvoeding had 
bezig gehouden. 

Het was m. i. een uitmuntend denkbeeld van het ge
meentebestuur van Gent, om bij ge legenheid van een 
congres, dat de 011twikkeli11g der 111aatschappij bedoelt, 
de kinderen, de hoop der toeko111st, zamen te brengen en 
op die wijs ann de feesten te doen Jeelnemen. 

De toenemende beoefoning der gymnastiek, waaraan 
ook de boerenkinderen, in menige streek van ons vader
land zoo plomp en ongezond, niet weinig behoefte heb
ben, zal ongetwijfeld aanleiding geven, dat men metter
tijd bij iedere school eene behoorlijke speelplaats aantreft. . 

Als ons volk de oude uitspanningen weder heeft leeren 
liefhebben , zullen de kinderen van zelf die ligchaams
oereningen navolgen. De ondervinding leert echter dat 
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men het omgel eerde niet verwachten kan en dat volwas
senen zich maa r zelden zullen willen bezig houden met 
uilspanni.ngen aan de jeugd ontleend. Vooral onder de 
min ontwikkelde standen, schaamt men zich kinderlijk te 
wezen, wat het volk gemeenlijk voor hetzelfde als kin
derachtig houdt. 

A..LG ElttEEl\'E FEEST El\'. 

Hoe men een of meer feestdagen voor het volk aantrek
kelijk zal maken, is uit het hoven gezegde gemakkelijk 
af te leiden, daar de reeds genoemde uitspanningen genoeg
zame bouwstoffen opleveren. Hierbij zou men ook nog 
kunnen voegen gekostumeerde optogten, - gemaskerde 
zijn om onderscheidene reden en, minder wenschelijk, -
in verband staande met een of ander b elan grijk historisch 
feit. De Heer J. P. HEIJE heeft in zijne hierboven aange
ba:1lclc l'Cdc op :-i :-i nsch ouwelijke wijs voorgesteld, hoe der
gelijke fees ten lw 11J1en worden ingerigt om het beoogde 
doel: ?.1olk.weredeli11g do01· 1,10/lrsvermarrlc te b ereiken. Wat 
hij uitdacht, werd sedert meermalen verwezenlijkt. ln de 
laatste jaren en vooral hij de volksfeesten in November 
1863, heeft men veelvuldige optogten van werklieden ge
zien, die hunne ambachten vertegenwoordigden. Derge
lijke Vereenigingen wekten teregt veel belangstelling Zij 
getuigen van toenadering, van onderling hulpbetoon, van 
de toenemende overtuiging dat eendragt magt maakt. De 
verhodswelten en beperkende bepalingen, waardoor het 
gildewezen de vrije ontwikkeling der nijverheid tegenhield, 
behooren gelukkig voor goed tot het verledene, doch het 
goede der vroegere in stel 1 in gen kan worden hersteld, nu 
het nadeel niet meer behoeft te worden gevreesd. 

Daarom achten wij de werkmans-vereenigingen, of hoe 
men ze noemen wil, een gelukkig verschijnsel, dat ook op 
de volksvermaken een gunstigen invloed oefenen kan. 

Reeds sinds geruimen tijd bestaan er hier en daar zoo
genoemde Typographische Vereenigingen van letterzetters, 
boekdrukkers, boekbinders en werklieden in daaraan ver-

wanle vak.keu, Jie uict allee11 len doel hebben liet 011-
dersleunen iu geval van ziekte en bet begraven bij af
sterven, maar die ook onderlinge vriendschap door ge
schikte uitspanningen pogen aan te kweek.en. De Kopper
maandag wordt door hen feestelijk gevierd en <les zomers 
<loen de leden gezamenlijk eene wandeling naar het een 
of ander dorp, een zoogenoemden landtogt. Ook. in den 
winter korr~t men eenige keeren des Zondagsavonds, door
gaans van 5 - -9 ure11 met de vrouwen en meisjes zamen, 
en worden er ge<lir.hte11 voorgedragen of kleine tooneel
stukken opgevoerd. Bij plegtige gelegenheden wordt de 
fraàije banier ontrold en zijn de leden van hun onder
scheidingsteeken voot-;-.icn. De werklieden bij de pers on
derscheiden zich io het algemeen gunstig door ontwikkeling 
en ordelijk gedrag en over d.c mij bekende Vereeoiging 
heb ik nooit eenige klagten vernomen 1

• 

In de steden der Ver·ee11igde Stalen vau ·Amerika wordt 
bij de meeste opt.ogteu ee11e voorname plaats ingenomen 
door de spuitgasten , waartoe ieder het zich eene eer re
kent te behooren. Deze wedijveren dan in uitmuntende 
werktuigen, nette uitrusting, kostbare banieren en luid
klinkende muziek. 

Onder de Vereenigingen, welke in den laalsten tijd bij 
feestelijke gelegenheden nog al eens in het openbaar ver
schijnen, hehooren de afdeelingen van het wogenoemdc 
Metalenkruis. Toen eenige jaren geleden het plan ter 
sprake kwam, was er menigeen, die glimlagchend <le schou
ders ophaalde, en er zich .niet veel van voorstelde, doelt 
de uitkomst heeft bewezen dat het eene goede zaak was, 
waardoor de oude kameraadschap weder is vedevendigd 
tusschen mannen, die als jongelingen de wapenen hadden 
opgevat om het bedreigde Vaderland te verdedigen. 

Hoe men door gondelvaarten, illuminatiën of vuurwerken 
foe~ten opluisteren kan, is onnoodig omstandig te ,bespre
ken. In het voorbijgaan merk ik slechts op, dat men in 
llclgië den slag heeft om dergelijke zaken onkostbaar en 

1 Zie hierachter onder de Bijlagen eeni.ge uittreksels uit het Regle -
11..-111 voor d r Typr.g raphische Vereeni ging te Middelburg. 
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smaak vol te maken, zoodat daar voor ons nog wel wat le 
leere(1 valt. 

Er is vroeger reeds gezegd dat sprietloopen , in zakken 
gaan en in het algemeen vertooningen, waarbij enkele 
personen een mal figuur moeten maken, waardoor zij zich 
noodzakelijk vernederd gevoelen~ met het doel om de lach
spien:w der toeschouwers in beweging te brengen, onge
schi.ktG volksvermaken zijn. Onder de flinke uitspannin
gen kan men ze niet rangschikken en evenmin vermaken 
noemen, waardoor de geest veredeld wordt. Dit alles valt 
te.rstond in het oog, en men mag het een gelukkig _ver
sch~jnsel noemen dat op de meeste plaatsen, tegenwoordig 
slechts met moeite liefhebbers te vinden zijn, die zich voor 
eet~ kleinen prijs willen · leenen om door honderden om
standers f,uitgelagchen te worden. 

- Over de spelen, waarbij dieren worden gemarteld, welke 
men iQ file vorige eeuwen en misschien hier en daar nog 
heden onder de volksvermaken durft rangschikken, be
hoeft niet verde1· te worden gesproken. Mogen, zij spoe
dig vergeten zijn! 

Ten slotte zij opgemerkt dat algemeene volksfeesten, om 
genoegen te blijvGn geven, niet dikwe1f moeten plaats heb
ben. De huiselijke kring zij altijd de spil van het huis
selijk geluk en verstrooijing ·hlijve uitzondering·, doch worde 
nooit regel. 

Wat de tijd dei: feesten betreft" er zijn enkele gedenk
dagen, di:e zich daartoe als van zelf aanbevelen. Voor 
zooverr:e deze in verband staan met belangrijke geschied
kundige gebeurtenissen, is het weBSehelijk door algemeene 
volksvermaken de herinnering daarvan levendig te houden 
eo tegelijkertijd de ongeschikte uitspanningen te verdrin..: 
gen, waarmecle het volk zich thans hij kermistij.dc en. soort
gelijke gelegem !ntedien poogt te vermaken. 

lil. 

Hoe zai men goede volksfeesten tot stand brengen? 
Om hiertoe te geraken, kan de weg worden ingeslagen, 

door de Commissie uit onze Maatschappij in 1864 aa~ge
wezen: namelijk de oprigting van plaatselijke Commissiën, 
die zich ten doel stellen deze zaak te regelen en te bevor
deren. Het gel;\] leden l1angt natuurlijk · geheel en al af 
van plaatselijke 0111standigliede11, doch in het algemeen i's 
het wenschelijk. vele personen aan de zaak te verbinden. 

Dit getal kan loenCl'nen duor ccne jaarlijksche aftreding, 
waarbij de aftredende niet. terstond herkiesbaar is, met 
uitzondering, wo noodig, van den Vooinitter' en Secre
taris, die dikwerf niet gemakkelijk te vervangen z~jn. 

Bij de keus van leden dient. men acht te slaan op men
schen, die door invloed of kennis het welslagen der zaak 
in de hand ku11men werken, bijv. leden van muziekgezel
schappen, rederijkerskamers of soortgelijke vereenigingen , 
kunstschilders of dergelijke personen, wier hulp en voor
lichting menigmalen te pas kom~. Voorts moeten de le
den zoo veel mogelijk in verschillende kringen der maat
schappij te huis hehooren. Daardoor komt niet alleen hel 
best aan den dag, wat inderdaad behoefte is, maar wordt 
ook de noodige algemee11e medewerking en belangstelling 
opgewekt. 

De taak dezer Cornmissiën is niet gemakkelijk. Behalve 
het bevorderen van behoorlijke uitspanningen rust op haar 
de .zorg, om de hinderpalen uit den weg te ruimen , 
welke de veredeling der volksvermaken tegenhouden. On
der de laatste verdient de kennis hare aandacht. 

Hoe nuttig ook in vrneger tijd, zijn de jaarmarktien na 
de toegenomen ontwikkeling der maatschappij en de ver
beterde communicatie onnoodig geworden. Het goede oud
ti,jds door haar te weeg gebragt, bestaat niet meer, doch 
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de ongebondenheid, welke zij rn haar gevolg voerden , 
is er weinig op verbeterd. 

Toch zou eene onmiddelijke afschaffing der kermis 
misschien niet overal geraden zijn en overijling meer ver
bittering clan verbetering haren. Langzamerhand kan het 
doel bereikt worden en het ligt op den weg der Commis
siën om te oordeelen, of in haar woonplaats de tijd rij p 
is voor het afschaHen der kermis en de vervanging <loor 
volksfeesten. Zij zouden al aanstonds kunnen beginnen 
met op de kermisdagen goede volksvermakel\jkheden tot 

stand te brengen en daardoor de onbehoorlijke uitspan
ningen te verdringen. Bovendien kunnen zij een gunstigen 
invloed op de kermisviering oefenen, door te b ewerken 
dat er streng toezigt op zedekwetsende vertoonin gen ge
houden wordt. Zoo zouuen b ijv. de spellen, waar zoo
genoemde wilde menschen levende vogels verslinden , 
moeten worden geweerd even als de afschuwelijke borden 
met moordgeschiedenissen, die het gezigt even p ijnlijk 
aandoen , als de stra atdeun het gehoor verscheurt. De 
gemeentebesturen konden ook gewezen worden op de te
genstrijdigheid dat men den ingezctcuen, en te regt, het 
bedelen verbiedt, terwijl op kermistijd aan allerlei land
loopers toegestaan wordt, om onder verschillende voor
wendsels schaamteloos huis aan huis aalmoezen te vragen. 

Onder de hinderpalen voor de verbetering der volks
vermaken is ook de zoogenoemde zondagswet vermeld , 
die de uitvoering van goede uitspanningen op dien u it
stekend daa rvoor geschikten dag belemmert. De Com
rnissiën zouden kunnen onderzoeken of die meening wer · 
kelijk gegrond is, om, zoo dit blijken mogt pogingen aan 
te wenden, ten einde de schadelijke \vet te doen intrek
ken of wijzigen. 

Om een dergelijk meer of min gewigtig doel te he.rei
ken is er zamenwerking noodig tusschen de Commissiën 
op verschillende plaatsen gevesti gd. Deze aansluiting zal 
echter ook in andere opzigten wenschelijk zijn en te weeg 
brengen dat door vereenigcle krachten ee n of ander be
langrijk feest met luister zal kunnen worden gevierd. 

Om echLer volksvermakelijkheden tot stand te brengen 
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en gaa11de te lioudeu is er geld 11ou<lig. Dit kan op ve1·
sehillende wijz;en worden bijeengezarnelJ. Door jaarlijk
sehe inschrijving kan een fonds worden zamengebragt: 
de ondervinding leert , bijkans overal, dal als vertrouwde 
personen eene n nttige zaak wenschen ondersteund te zien, 
de middelen spoedig te vinden zijn; voo ral wanneer ver
eenigingen bijv. de Departementen onzer Maatschappij, 
een goed voorbeeld geven . 

Een ander miudcl is het oprigten eener vereeniging 
tot hevordering ·va11 volksvermaken , gelijk hier en daar 
reeds besta al. De lc<leu betalen eene kleine contributie 
van weinig 111 ec r dan een gulden per jaar en genieten 
daarvoor conige vnorrcgten, 1Jijv. vrijkaarten bij volks
feesten of iets der;.; elijks. Bovell(lien zou billijk aanspraak 
mogen worden ge111aakt op de hulp van het gemeente
bestuur. Immers vulksvcrn1akc11 :r.ij11 :r.akcu van te alge
meen belang dau dat <laa1·voor 11i c1, gelijk reeds mcnigmaleu 
plaats vindt, gcld cu o r de gemeen tebegrooting kunnen 
worden uitgetrokken. 

Belangrijke sommen zullen niet noodig ·zijn. Als rnell 
nagaat hoe hier en daar uitspanningen, zoo als bijv. 
ringsteken en gaaischieten de onkosten ruimschoots dek
ken, is het te verwachten dat menig malen de zedelijke 
invloed der Commissie reeds voldoende zal wezen om 
eene gewenschte verhetering tot stand te brengen. 

Het spreekt van zelf dat de opgegeven middelen om 
geld te verkrijgen naar plaa tsel ijke omstandighede n dienen 
te worden gcw ijzi ;.; d , clocl1 altijd :r.al li et wcnschelijk wezen 
dat ei· eenc naam1 keurige vc ra 11twoording plaats heeft bij 
he t jaarlijkselt ope11haar verslag waarin de CommisSÎ'e hare 
werkzaamheden mededeelt 1 

Wij zijn aan het einde onzer beschouwingen. 
Wij hebben getracht aan te toonen hoe ons volk zich 

1 Hierachter vindt men een paar reglement.en vermeld van plaal•e
lijke vereenig in gen tot Volksvermaak . Bijna overbod ig k an het heeten 
hier nog uitdrukkelijk meldin g te maken van hetgeen te Leeuwarden 
bes taat en in den Volksa lmanak door de Maatschappij in het jaar 18G5 
ui tt:cgeven , uitvoeri g is besch reven. 
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in vroegere tij(jen hij feestelijke gelegenheden bèzig hield· 
en .den weg aangewezen om den sluimerenden lust voor 
goede volksuitspanningen weder op te wekken. Volks
vermaken , het behoeft naauwelijks gezegd te worden, zijn 
van groot gewigt in het maatschappelijk leven. Ongeschikte 
uitspanningen met haren gewonen nasleep van ongebon
denheid en ellende hebben duizenden menschen ongelukkig 
gemaakt; terwijl behoorlijke vermaken het hart veredelen 
of de gezondheid bevorderen door het ligchaam te oefenen 
en te sterken. "Üok het Christendom," heeft ee11 ach
tingswaardig man gezegd, "de volmaakte Godsdienst van 
geest en waarheid wil geene afzondering van de wereld : 
het yeroordeelt niet alleen niets dan hetgene werkelijk 
zqndig is, maar het mof;ldigt alles aan wat liefelijk is .en 
wel luidt." 

De middelen, tot verbetering der volksvermaken aange
wezen, zullen des te heter slagen, naarmate zij meer wor
den toegepast met verst;md en volharding en uitgaan van 
het beginsel, dat alleen liefde tot het volk , het heil ?Jan 

het volk in waarheid hcvorderen kan. 

JANUARIJ 1866. 

BIJLAG E. 

urrrrREKSELS urr REGLEMENTEN 

VAN 

VERSCHltLENDE VEREENIGINGEN. 

VEll.llllNJIJIN<: TO',I' ll ET l.IEGEl.EN EN BEVORDELIEN VAN 

VUl.KHVEl.IMAKEN TE MIDDELBURG. 

Art. 1. ll ct doel dl'r V1:r"1 ·11i!-(i11g is Mitl1lelburgs ingezetenen, 
voornamelijk dc11 ha111lwcrk.,1111•11 1:11 d1 ·11 dil'11.~tlrnrc 11 stand , door 
muziekuitvoeri11gcn, voorlczi11i.;1·11 11ls 1111dc rzi11H, 1111 en dan aange
naam en nutti[i bezig te ho11dc 11 en daardoor den ~lllaak voor al 
wat :choon en c1lcl is aan t.c wakkeren. 

Art. 2. leder, die lid der Vereeniging wenscht t e wor<lc11, 111oet 
zich daartoe aanmelden bjj een' der Bestuurders. 

Men verbindt zich voor eenen onbepaalden tijd tot opzeggcns Lo c , 
maar minstens voor een jaar. 

Het contributiejaar wordt gerekend in te gaan den eersten Apri l 
en te eindigen den laatsten Maart daaraanvolgende. 

Zij, die voor hun lidmaatschap wenschen te bedanken , moeten 
hiervan vóór den laatsten Maart schriftelijk kennis geven aan den 
Secretaris der Vereeniging. Bij verzuim hiervan blijft bet lidm aat
schap voor het volgende jaar doorloopen. 

Art. 5. De contributie voor elk lid is bepaald op één gulden 
vijf en twintig cent, welk bedrag in den loop der maand April over 
bet nieuw i1wctreden jaar zal worden opgehaald. 

Zij, die in den loop van bet j aar tot bet lidmaatschap wenschen 
toe te treden, z11ll c11 verpligt zijn terstond de geheele contributie 
te voldoen. 

Wanneer de uitgavrn1 d1· i11lrn111Hten 111ogten overtreffen, mag het 
Bestuur, doch slechts é-(· 1111111111 fi<·d11r!'11d<• ec 11 contributiejaa1-, eenen 
algemeenen orris]a~ vn11 ~ ;; t'l'llt op iedl'r lid doe n. 

Art. 4. Ieder lid zal hij ziJ111 : toctrl'di11 g bov c111li cn 25 cent be
talen, wa.nrvoor hij 1·1 •11 1·x1"111plaa.r van dit rcglcrncnt en van de 
overige gcdrnkt." Hl 1il< k1' 11 d1·r V Prè<' niging zal ontvangc11 . 

Art. fi. 1\1111 i1·d1 ·r lid "" '''' jaarlijh uitgereikt. <·<•11 h<•wij < """ 
lid11rnnlHcl111.p d1'1' V1T1·1 ·ni f( i11 µ;; 1cvr11R ~t.rekkc11dc t,ot kwitantie der 
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over dat j aar betaalde contributie, op vertoon waarvan hij persoon
l·(jl• toegang hebben zal tot de algemeene vergaderingen der Ver
eenigirig, tot alle andere van haar uitgaande bij eenkomsten en verder 
tot zoodanige terreinen, welke b\i eenige feestviering als anderzins, 
voor de leden mogten gereserveerd worden. 

Art. 6. leder lid zal voor de van wege de Vereenigïng te hou
den bij eenkomsten een telkens door het Bestuur te bepalen aantal 
toegangskaarten ontvangen, ter verspreiding onder hen, die van de 
Vereeniging geen lid kunnen zijn, doch op wier tegenwoordigheid 
men overeenkomstig het doel der Vereeniging en den aard der bij
eenkomst den meesten prijs stelt; op zoodanige toegangkaarten zul
len ook diegenen regt hebben, welke niet als leden verlangende toe 
te treden, door eene geldelijke bijdrage , - of lid zijnde door eene 
hoogerc contributie dan bij artikel 5 bepaald is, - de Vereeniging 
willen ondernteunen, te regelen in verband met het bedrag dier 
bnitengewone bijdrage. 

Het Bestuur is bevoegd over eenige kaarten te beschikken ten 
behoeve van uitgebreide nijverheidsvereenigingen en instellingen van 
liefdadigheid. Voorts om, mede naar mate der omstandigheden, 
voor leden welke meer zoodanige kaarten mogten verlangen , of 
voor hen die geen lid der Vereeniging zijn, deze tegen betaling 
verkrij gbaar te stell en . 

Art. 7. De regeling en de behartiging der belangen van de Ver
eeniging is opgedragen aan een Bestuur, bestaande uit twaalf le
den, of zóóveel meer of minder als aan het Bestuur mogt blijken 
wenschelijk te zijo. 

Als zoodanig treden voor het ee rst op de twaalf oprigtérs der 
Vereeniging. 

VEREENIGING "DAVENTRIA," TE DEVENTER. 

Algerneene bepaUngen. Art. 1. Deze Vereeniging heeft voorname
lijk ten doel, het daarstellen van Volksvermaken. 

Art. 4. De contributie voor elk lid is bepaald op één gulden 
jaarlijks , welke vóór 1 November zal opgehaald worden. 

Van het Bestuur. Art. 9. Tot regeling en bestuur der belangen 
van de Vereeniging zullen de leden b~j volstrekte meerderheid van 
stemmen acht Directeuren benoemen, die uit hun midden een' Presi
dent, een' Vice-President, een' Secretaris en een"fhesaurier verkiezen. 

ls bij eene eerste stemming geene volstrekte meerderheid ver
kregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. 

Beslist deze niet, dan wordt herstemd tusschen de beide leden, 
die bij de tweede keer de meeste stemmen op zich vereenigden, 

Staken dan de stemmen·, zoo beslist het lot. 
Art . ·11, Het Best.uur rPgelt en leidt geheel naar haar goedvin

cl 1·n alle volk s1·ermakeu, en heeft. , onder verpligting van vcrant-
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woording, de volkomen vrije beschikking over de gelden; tenzij er 
ingevolge Art. 17 een ander voorstel mogt ingediend worden. 

Art. 12. Wanneer de uitgaven de inkomsten mogten overtreffeu , 
mag het Bestuur, doch slechts eenmaal gedurende een contributie
jaar, een algemeenen omslag van !JO cent op ieder lid doen. 

Art. 15. Het Bestuur is verpligt tweemaal 's jaars te Yergaderen, 
in de maand Oetober, ten einde te beraadslagen over de, voor de 
aanstaande ijsvermaken, te nemen maatregelen, alsmede den Thesau
rier te magtigen tot de ontvangst der contributiegeld.en, en in de 
maand Mei, ten einde te beraadslagen over eenig zomervermaak. 

Art. 14. De President zal in de maand Maart eene algemeene 
vergadering beleggen , op welke de nieuwe Directeuren worden ge
kozen, de Secreta.ris verslag uitbrengt van het gebeurde gedurende 
het afgeloopen jaar, en de Thesauri er rekening en verantwoording doet, 
welke bij goedkeuring door twee leden zal worden onderteekend. 

Art. 1!'> . Na goedkeuring der rekening, en bij een aanwezig voor
deelig saldo, :1.al dit, zoo 8poe<lig en gepast mogelijk, door het 
Bestuur worden belegd. 

llegten der Leden. Art. 1 G. leder lid zal voor <lc te houd en volks
vermaken, een, door het Hc8t.uu1· 1e bcpa.'lcn, aantal ent rûekaartjes 
bekomen, en voor zij11 persoon geregtigd zijn tot de bijwoning der 
prijsuitdecling. Vreemdelingen mogen door de leden bij de prijsuit
deeling geïntroduceerd worden , 

TYPOGRAFISCHE VEREENIGJNG: "HARMONIE EN VRIENDSCHAP," 

TE nlIDDELBURG. 

Het doel. Art. 1.. Het doel der Vereeniging is: 1°. het verlee
n en van onderstand aan hare leden, die door erkende en wezenlijke 
ziekte verhinderd worden in hun onderhoud te voorzien; 2°. het 
vieren van den koppermaandag , en 5°. het doen van ceuen jaar
lijkschen landtogt of wandeling. Voorts: het onderhouden en aan
kweeken van eensgezindhei d en n.i cmlschappclijkc gevoelens onder
ling, bet bevorderen van ee nd ragt en overeen tmnming in gemeen
schappelijke handelingen en vcrrigtingen, en - door het geven 
van nuttige wenken - :1.00 veel mogelijk werkzaam te zijn in de 
uitoefening van een doelmatig en gezellig verkeer. 

Art. 2. Tot leden dezer Vereen iging worden aangenomen: alle 
letterzetters, boekdrukkers en boekbinders, alsmede personen bij 
een dezer aanverwante vakken werkzaam, den ouderdom van 18 
jaren bereikt hebbende, en zich aan eene algerneene stemming 
onderwerpende. 

Art. 4. In zeer zeldzame gevallen en bij uiterst voorkomende 
gelegenheden, zal men ook die beoefenaren van het vak , al of 
ni et leden der Vereeniging z\jnde , wegens verdienstelijke en der 
hroc rl ersehap nuttige, voordeelige en achtbare handelingen , als 
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ook wegens laugdurige dienst bij hunne patroonen, het eerelid
maatschap der Vereeniging kunnen aanbieden. Deze zijn niet ver
pligt de vergaderingen bij te won en , doch hierop verschijnende, 
zijn zij , aan de zelfde verpligtingen en beboetingen onderworpen , 
als de gewone leden. Zij hebben eene adviserende doch nimmer 
eene beslissende stem. 

Leden dezer Vereeniging, wien de eer te benrt is mogen vallen, 
om door andere Typographische Vereenigingen tot eerelid benoemd 
te zijn of worden, zullen verpligt zijn hiervan onmiddelijk kennis 
te geven; wordt die benoeming goedgekeurd, zullen zij geregtigd 
zijn, ook dit onderscheidingsteeken op Vergaderingen en festivi
teiten en z., op hunne borst te dragen . 

Koppermaand1ig{ecst. Art. ti9. Ter behoorlijke viering van het 
koppermaandagfeest, wordt door de tot dat einde benoemde· 
feestcommissi e , ourler de leiding van den commissaris van orde, 
alles geregeld wat daartoe wordt vereischt. Zij voorziet in de zorg 
van een lokaal, en in den aankoop van al wat· tot toediening van 
ververschingen aan de feestelingen, volgens de daarvan opgemaakte 
begrooting van kosten , is toegestaan. 

Art. 60. De versiering, zoo die plaats heeft, alsmede de weder
ontrniming van het feestlokaal, geschiedt door de bemo~ijing der 
feestcommissie. 

Art. 61. Het wordt de commissaris van orde en feestcommissie 
bijzonder aanbevolen de begrooting der kosten niet te overschr~jden. 

Art. G2. De viering van het feest kan ook worden bijgewoond 
door vrouwen of meisj es, welke door de leden geïntroduceerd 
wordeu' tegen betaling van r 1,60 per persoon; 'welke betaling 
uiterlijk zaturdag vóór koppermaandag bij den boekhouder-kassier 
moet zijn geschiedt. Bij het nalatig blijven hierin, zal geene deel
name aan de festiviteit worden toegestaan. 

De boete, in art. 66 hierna te vermelden, door de vrouw of bet 
meisje te verbeuren, wordt op hçm die baar ter feestviering mede
brengt, verhaald. 

Art. 63. De toegang tot het feest neemt aanvang des avonds ten 
8 ure. Ten 9 ure wordt de feestelijke bijeenkomst door den Presi
dent geopend. 

Na de opening der feestviering door den President, doet de eerste 
Secretaris een kort verslag van den toestand der Vereeniging. 

Art. 64. De commissaris van orde is belast met de handhaving 
der goede orde. Hij zal hierin, des noodig, de assistentie kunnen 
inroepen van den commissaris van toezigt. 

Art. 6!'.i. De feestelingen zijn verpligt alle orde en welvoegelijk
heid bij de feestviering in acht te nemen , en verleenen hunne aan
dacht wanneer die door den President , of iemand ande1·s der Be
' tnursl eden, voor eenige oogenblikken wordt ingeroepen. 

Art. lifL Hij of zij der feestelingen, die zich aan eenige wanor-
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delijkheid schuldig maakt, ell op aanmaning van den commissaris 
van orde, niet tot de orde terugkeert, verbeurt een boete van 1!'.i cen ts. 
Bij herhaald verzet of bet overslaan tot da<lclijkbeden, door bet lid , 
vrouw of meisje, wordt hij of zij , door den commissaris van orde 
uit de feestzaal verwijderd. 

Art. 67. De artikelen van dit reglement op de regeling en uit
voering van deze feestviering toepasselijk, worden op de bijeenkomst 
in de maand Januarij van ieder jaar, door den eersten Secretaris 
voorgelezen. 

Landtogt{eest. Art. 68. Het doen van den landtogt, of de jaarlijk
sche wandeling, wordt bepaald op den derden Zondag in de maa11dJulU . 

Art. 69. De feestcommissie, benoemd tot regeling en leiding van 
den landtogt, voorziet, 1i;iet medewerking van den commissaris van 
orde, in alles wat daartoe wordt vereischt. 

Zij bewerk stelli gt ilcn inkoop van de benoodigdheden voor de festi
viteit, en neemt daarto<: dL'n lllaatstaf van vorige jaren in acht. 

Art. 70. Ju overl eg 111ct de fl·c,; tco 111111issie, zorgt de commissaris 
van orde de begrootiHg der koHtcn ni et te overschrijden. 

Art. 71. Op den dag tot het <loc11 van (l c11 landtogt , bij art. 68 
biervoren bepaald, vereeiiigcn zi ch de lede n des morgens. ten half 
ti ure op de vergaderzaal. Om ;; ure geschi edt door den eersten 
Secretaris oplezing der namen, en neemt het landtogtfeest een aan
vang; de dan nog zonder voorkennis afwezige feestelingen, verbeuren 
eene boete van 10 cent. Op hunne komst wordt niet gewacht. 

Art. 72. Bij het doen van den landtogt wordt de banier der Ver
eeniging aan de spits van den optogt, door een der leden , daartoe 
voor den tijd van 3 jaren door stemming te verkiezen, gedragen. 

Art. 73. De landtogt geschiedt onder de speciale leiding van den 
President. 

Bij eenig te ontstaan geschil bij bestuurs- of gewone leden be
rust de uitspraak bij hem , en z.ijn de betrokkenen verpligt zich 
naar die uitspraak te gedragen. 

Art. 74. De co mmisRariH van orde zorgt voor de goede orde ge
durende den lancltogt , en bevordert zoo veel mogelijk, op het 
voorbeeld van den PreRidcnt , de eendragt en eensgezindheid on
der de leden. 

Ook de commissaris van toezigt is daartoe bij den landtogt werkzaam. 
Art. 7!'.i. De feestelingen zijn verpligt zich te gedragen naar de 

gewoonten en gebruiken der gemeenten , welke zij op den landtogt 
doortrekken of bij welke zij zich ophouden. 

Art. 76. De leden gedragen zich gedurende den landtogt, even 
als op de bijeenkomsten, naar den inhoud van het reglement, in 
zoo verre de voorschriften van hetzelve bij die festiviteit van toe
passing zijn. 

De leden zijn ook verpligt, zich gedurende den togt niet van 
"lkander te verwijder.en, op eene boete van ;JO cent; indien J1 et 
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cr:hte.r blijken rtrogt clat zulks noodzakelijk is, zal ncl looraÍ' het
llestuur daarvan kennis geven, clat alsdan zal beslissen.

Àrt. 77. Dc artikelen van dit reglement2 op rle regeling en uitvoe-
ring voor tlcze fcstiviteit toepasselijl«, rvorden op de bijeenk<nnst in dc
rnaand Julij van iedcr jaar, door den eersten Secretaris voorgelezen.

GIMNÀSTItsI{-VEREtsNIGING : {.LYCURGfTS,,, tE ÀNTSTERDA]IT.

llgemecnc btpalinllcn. Art, {. IIet doel del Yereeniging is allcrr
Icdeu gclegenhcid te geven tot lret regelmatig en methodisch be-
ocÍènen tier (iylrrrastich.

Àrt. 2. l)at rlrcl zal zij bevonlcren: ír. door gertrouwc opkolnsi;
ó. tioor tc g.yrrrrrastist:r.cn volgens een daartoe gemaakt rooster vatr
welJI(ziri rnltcrlcrr.

L\rt. Ii. I)c lctlcrr rlcr. Vcr.ecrriEiug zijn stemhebbcnde, rverkende ,
celo- cl) hunstlicveltlc lcrlorr.

Àrt. 4. llare gewonc vclgzrdcr.itrgen zijn van dricör,lei aard: oeÍ'c_
nings-, mef.ndelij ksche en jaarlijkscLrc vcrgarleri ngr:n.

l\rt. 5. AlIe oefenings-vcrgaderingen rvorden seleid door clen lrooÍd-
voorwerkcr in ovcrleg mct hct Bcstuur.

Ïan alle antlorc vcrgadcringen is dc leiding toevertrouwd aarr hct
lJcsturr r.

Lcilen. Àrt. Í). Icdcrceu, tlic tlcn lcclïii<I varr tl 7 jaren belcikt
heeft, karr rrls licl tlcr Verocniging aangcrrorncr) rvorderr.

Àrt. {0, Àlleorr rlc rverhcude cn ccrc-lcderr, dic tlcn lcclïijri val
Itl jarcn bcrcikt hobbcn, zijn sternhebbcrrdc leden.

i\rt. {I. lcrlcr, tlir: zich in het bclang der Yerc.enigirrg verdierr-
stelijk heetï geDraakt, kan op voordtagt van het l3cstuur, als eerclid
*,orden aangenomerl.

rlrt. 111. Elk werkend lid rvordt van zijn lidmaatschap veryallerr
verklaard op de navolqcndc' voorwaarden: a. wie gcdurende de loo-
])ende maand.í malen de oefeningsr,crgadering verzuimt, zonder
voorafgaanrle kcnnisgcr.ing aalt den Secrctarisl D. wie achterblijft
in hct betalen \.an zijne vcrschulrligde entroegeltlen, coutribution
of boetcn; c. wie in het belanq der ortle na(ieclig wordt geacht.

Àrt. tl 5. l)ergene, rlie zich loor clc eerstc nraal aan cene der-

bepalingcn van voorgaand artikel schuldig nraakt, zal <Ioor den
Secretaris rlaalaan schriÍïel!ik rvordcn hcrinnr:rd, tcrwijl bij herha-
ling daarvan, genoemd artikei str'ptelijk zal rvorclcn toegepast.

t\rt. {6. EIl< Iid, rlat naar aanlcirlinpl r'an artihcl {4 r,an zijn
lidrtraatsclrap yerl'allcn rvor'dt r.erl<laarcl, hecÍt het regt niet mecr
na die leryallen-verklarinpi <le vergaclelirrgcn dcr Vereeniging tot of
ra hct eincle van het genootschapsjaar bij tc wonerr,

,\rt. 11). I)e rvelkcnde leden zijn verpligt elko voolgemaakte
,rclirrriug op hrinnc Lr:nlt ltode tc cloen.

6{

,\rt. 20. Nicrrr:rrrtl rlt'r rvcllit:rrdt' lr,rlctr nrirg zorrrItrr. tocstcnrllitrB-
van den lrooftlloonvcrl<cl zijnc rt.Íilt:t:lirrg vr:rlirtt:rr ot)r l))ct, colto tLn-

tlcrc Inr:tlc tt: tlttctr.

Àrt.2l. llii dc vrije oeÍ'eningen strrlt [rt:t allon ]ctlcn vrii , hct
worrlt hrur zclÍ! ten pligt gereliend orn bij cenigzins zware ocÍl-
rrirrgcn d«r hrrllr van cenen vool'werker in te roepen.

Vcre«tfurinqut. A.rt. 2L. l)e oefenings-velgaderingen rvorden ge-
hourlen op elken lXaandag cn lJondcrdag des avonds van 8] tot 9{- uur.

Art. 25. De 'werkzaanrltcrlcn op dc oefcnings-vergaderingen zul-
1en in de volg(:nde orrlc plirats ltcbbcn : o. + urrr voorocfeningen I

ó. } uur oefeningen aatr wt:rktttig<:n.
Art. 96. IIet rookon, otctt, tlrirrli<ltt , liqgcn en zitten is gctlu-

rende den oefcningstijrl vorl)o(lclr, op bor:tc van 2l; cents.
Art. 27. I)c nraatrrlt:lijliscltt' r't,rg:ttlcrins rvr»'dt gchouden in plaats

van rlr: lrLittstc ocÍi'rrings-vclqirrlltirrq r';rrr itrlt:tr: lltirzrnd. Deze ver-
gadcring is irrtrrssclrt'tr rrit't. r'r'r'pliglcrrrl.

Àrt. 2tt. l)r' .ialrli]lisclrc vt'r'Ílirrlcrirrg z;rl gcltottrk;rr rvolden iu rlc
maand l)r:ccrrrlrr:r olr rcn rloor lrcl li'sl.rrrrr l.r: lrt:11:rlr:rr llltats en rtur'.

Ilooliltxx»mrt'ktr ut. Itntrot'tletvs. ,\r'1,;-rl , l)r.hoolilvoorwcrker'
trecdt jaru'liilis al', rl,r:it lrliiíï hcrliit:slra;rr.

Art, Ir9. llii rcgcll :rllc rvcrkz:rarrrlrctlcn op dc oefcnirrgs-vct'gt-
tiering<:rr irr olt'r'lr,tr rrrct lrr:t llcsturu' en is aansprakelijk vool tlc
gocdc ortlt: gcrrlutorrrlc dic rvcrlizaarnhcden.

Art. 55. llij doet voordlagt aar) het lJcstuur tot l»enoeming van \'oor'-
werkers en tot verplàatsing van <le ledcn in dc verschillende afdeelingeu.

Àrt. lilr. llij is vcrpligt het toezigt te hourlen op hct onderrigt
rIer yoort,cr]<ers.

Àrt.55. Ook is hii vcrpligt l<cnnis te geyen aan het Bestuur,
*,ie hem bij de uitvoering zijner functiën hinder'1ijk is.

Art. 36. \'an buitcngewone ornstantlighcrlen gocft hij zoo noo-
rlie kennis aan hct llcstuur.

Àrt. 57. ])c voorwcrl<<rl's lroctt:tr qt:ltozctr wortlcn rrit dc wer-
kentle lericn rlcr r:t:r'sl.t: rrÍ'rlt:clirrg,

Art. 5ll. I lct is rlo Irlii.lt. v;rn cll<t:tr vootwcr]<cr zich naar dc
rneening val (lcn hooÍilvorrrwrrrlit:r tc gcrlragcrr.

Àrt. 59. I)c 'r,oorwcrlit'r is vt:r'pligt elke oefening voor te rnaken.
Àrt. 40, [Iij l'rct:ít hct lcqt dc juiste uitvoering der voorÉie-

tttaakte oefening tc vorrk:rr:rr; bijzonder hebbe hij acht te gevet) op
de ligchaamshouding.

..\rt. 41. Ook is hil vcr'plisd tlc orde zijnel afdeeling te handhaven.
Àrt, 112. IIij heeÍt hct rcst de hulp van een'tweeden voorwer-

kcr in te loepen, zoo dilirvijls hij dit noodig oordeelt
Art. 47t. In moeiielijke omstandigheden wendt hij zich tot rlen

hoofdvoorweriier.
At't. 4L. De eerste voorwetker \,orvangt tien hoofdvoot'w,erket'

'.,ij a.fivezighei<i.
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WERKMANS-VEREENIGING, TE MIDDELBURG. 

Algemeene bepalingen. Art. 1. Het doel der Vereeniging is: om 
aan den werkman in zijne vr~j e uren gelegenheid te geven tot nut
tige oefening en uitspanning, bevordering hunner stoffelijke · en ze
delijke welvaart en om bij ziekte of overlijden elkander hulp en 
bijstand te verleenen. 

Art. 2. Om dit doel te bereiken, zal de gelegenheid gegeven 
worden in een daartoe in te rigten gebouw, dat tot opschrift zal 
hebben: "Rust voor den werkman" zamen te komen. Waarin zul
len zijn een bibli otheek, geschikte nieuwsbladen, gepaste spelen, en, 
met uitzondering van sterken drank, zulke ververschingen, die het 
mees·t met bet gebruik van den werkman overee11komen en bijna 
tegen inkoopsprijs ;t,ullen worden verkrijgbaar· gesteld. 

Art. 5. Tot de werkzaamhedell' der Vereenigi•ng zullen behoo
ren: Voorlezingen op wetenschappelijk gebied, bespreking van on
derwerpen betrekkelijk het practische gedeelte der verschillende am
bachten, zang- en teekeoefeningen en die welke nuttig, onderhoudend 
en bevorderlijk zijn tot hunne stoffelijke en zedelijke welvaart en niet 
strijden met maatschappelijke en zedelijke wetten. Voorts wordt aan 
elk lid bij ziekte geneeskundige hulp en geldelijke ondersteuning, 
en bij overlijden eene met zijnen stand overeenkomende begrafenis 
verschaft. 

Bestuur. Art. !~. a) Het Bestuur der Vcreeniging zal bestaan uit: 
eenen• Directeur, eenen President, twee Medebestuurders, eenen Secre
taris, ecnen Penningmeester en eenen llibliothecaris. b) Jaarlijks met 
ultimo December treedt de President en een der Medebestuurders af. 
De overige Bestuursleden worden voor eenen onbepaalden tijd ge
kozen, tenzij gewigtige reden die aftreding noodzakelijk mogt ma-
ken. c) De aftredenden zijn dadelijk herkiesbàar. , 

Leden. Art: !J. Alleen zij die tot den werkenden stand behoo
ren of daarmede gelijk staan,. zullen tot lid der Vereeniging kunnen 
worden aangenomen , mits den ouderdom van de volle zestien jaren 
bereikt heboende. 

Begunstigers. Art. 6. Zij die de Vereeniging ondersteunen hetzij 
met eene jaarlijkscbe geldelijke bijdrage of met boekwerken of met 
voorwerpen die tot gebruik kunnen dienen, worden begunstigers 
genoemd. 

Bijeenlwmsten en vergaderingen. Art. 7. Behalve de gewone bij
eenkomsten, die alle avonden plaats hebben, zullen er zijn maan
delijksche V'eFgaderingen, en wel op den eersten Woensdag in elke 
maand. Op deze vergaderingen zullen meer bepaald de belangen 
der Vereeniging worden besproken, terwijl eenmaal per jaar door 
den Directeur openbaar verslag zal worden uitgebr.agt omtrent den 
staat en de werkzaamheden der Vereeniging. 

<Juntr'ibulie. Art. 8. De contributie der leden is 10 cent per week. 

Bepalingen op hl'l hmult:n der ver!Jadcrin!Jen. Art. 21. a. De buiten
gewone vergaderingen znllen zijn niet meer dan vier per jaar. De 
tijd waarop en de plaats waar die zullen gehouden worden, wordt 
door het BeHt1111r in overleg met de leden bepaald. b. Op dezelve 
zullen door hevoe[.id e sprt: kers leden der Vereeniging, of die zich zon
der lid te zijn damtoc rn ogten hebben aangeboden of door het Be
stuur zij11 uit g,·11oodigd , voorlezingen gehouden worden, of zooda
nige andere uit8pa1111i11gcn als met den staat der kas overeenkomen. 
Aan de led en z:d alsdan, voor zoover de beschikbare ruimte dit toe
laat, een gelijk g<;t,111 kaarten worden gegeven ter uitreiking · aan 
hunne vrienden. 

Bepalingen o•v1·r tltJ s1u;it•t,1•it, m bibliotheek , Art. 32. Er zal in de So
cieteit aanwczi(.i zij11 l'(!ll gesloten bus, waarin elk der aanwezigen vra
gen werpen k:Î11, wPl lrn 1>p de gewone vergaderingen zal geopend 
worden. De daarin aa11we~.if.ie vrngcn zullen op de volgende verga
dering gcmcc11sc·l1appelijk i>usprokc.:11 worden. 

Zang- en lcclw11.111'fi•11h1yl"l1. Art. ,.\.7. a. De zangoefeningen worden 
in het gewoon lokaal gcho1ule11. lha.raa11 k111111 en al.lc leden deelne
men, mits l.ij zid1 d:rnrt.oc te vuren hebbe n opgc"cven aan hem, die 
met de leiding daarvan bcla,;t is. /1. li et bcnoodigde voor die oefeniD
gen moet door de leden zelf worden aangeschaft. 

Art. 48 a. De tcekenoefeaingen geschieden onder de leiding nrn 
den directenr. Daaraan kunnen de leden van 16-40 jaar deelnemen. 
/1. Het benoodigde teekengereedschap moet door de leden zelf wor
den aangeschaft. 
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