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Volksmuziek in onze streek

"D'n Uytbeyndel" is een uitgave van de Heemkundekringen "De Vonder" te Asten en Someren en "H.N.
Ouwerling" te Deurne.

Wie kent ze nog?

De readktie bestaat uit:
..
Karel Brüsewitz, Wiro van Heugten en Jan van OOl].
Het typewerk wordt verzorgd door Bernadette van

De oude vastenavondliedjes?
Als kind ging ik vroeger wel eens stiekum met de
vastenavond -het woord "carnaval" bestond in onze
streektaal nog niet- met de rommelspot langs de
deur, terwijl ik eigenlijk in de kerk behoorde te
zitten. In die tijd bestond de eeuwigdurende a anbidding nog o
Het was niet zozeer het feit dat ik niet in de
kerk zat, maar wel dat ik langs de deur liep en
daarbij een paar oenten ophaalde. En dat was bedelarij, waarvoor men zich diep schaamde.
Maar ondanks dat, gebeurde het toch. Al was het
alleen maar om de sport.
Daarbij werd het volgende liedje gezongen:

der Vlies.
stuur uw artikelen, ideeën , commentaren e.d. naar:
Derpsestraat 15, 5751 KA Deurne, of
Wolfsberg 26, 5721 HT Asten.

)

Bij het omslag
Op de voorkant treft U deze keer in het
kader een fragment aan van de "Nieuwe
Kaart der Meierij van sHertogenbosch",
getekend in 1803 door de Vierlingsbeekse
predikant S.Hanewinckel en gegraveerd
door C. van Baarsel.
De wapens daar omheen zijn weer die van:
Deurne (linksboven), Asten (rechtsboven),
Someren (linksonder) en Lierop-VlierdcnPeelland (rechtsonder).
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Jan tis vastelàvund,
kom nie tuis vur tàvund.
'sovus in de màne schijn, as vádder en moeder n6r
bed toe zijn.
Dan kumt Lobberik Janse, die zal op de rommelspot
speule,
en de gek zal lére danse.
Ik en de gek, en un goei-j stuk spek, is goe vur
nu vastelovundgek.
D6r bove in die schoorsteen, d6r hangt nu lange
vèrrekesbeen.
Moeder gif mij die lange, l6t die korte mèr hange.
As die lange gegete zal zijn, zal die korte wel
bitter zijn.
Snij mar diep, snij mar diep, snij mar in je
duimpje niet.
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zwaa~ h
varken op de ladder gooide en op zijn
gesp1erde rug het gevaarte tegen de muur zette,
kwam het grote ogenblik waarop hij riep: "Wie moet
ur de blèès?" "Ikke, ikke, ikke," klonk het van
alle kanten, want er waren kapars genoeg op de
kust. Lachend wierp hij dan de overvolle varkensblaas tussen de opgestoken kinderhanden.
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik vaak natter van
de inhoud van de blaas geweest ben, dan van het
wassen aan de pomp.
Daarna werd met een rietstokje de kliederige massa
opgeblazen en in de schouw gehangen tot de vastenavond.
In sommige streken werd ook de blazeveer gebruikt
Hierbij werd de opgeblazen blaas tussen een soort'
boog geklemd en met een gekerfd houtje werd dan
het ~ouw in beweging gebracht. Het geeft eenzelfde
gelu1d als de rommelpo~, alleen iets harder.

Hier ne stoel en daar ne stoel, op iedere stoel
In kusse.
Mei s je houw je kinnebak toe, of ik sla dur mi ne
pannekoek tusse.
Tusse je neus en tusse je kin, d6r kan nog wel
nu pannekoek in.
Rommelspotterij, rommelspotterij, gif mu nu sent
dan gèlk vurbij.
Het enige instrument dat bij dit liedje gebruikt
werd, was natuurlijk de rommelpot.
Héél vroeger werd hiervoor een aarde pot gebruikt,
maar toen de conserven-industrie opkwam, veranderde dit snel in een blik, dat veel minder kwetsbaar was.
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Het mooiste was, het veroveren van de blaas.
Sjaak Engels uit Liessel was onze slachter.
Als ik dan in die winterse novembermaand met open
mond stond te kijken hoe hij vakkundig het varken
naar de andere wereld hielp, schoonkrabde, in één

Wat ik na dit verhaal eigenlijk aan U wilde vragen,
is het volgende,
Kent U nog vastellavondgebruiken en/of liedjes die
hier in onze streek vroeger gezongen werden?
Elke reaktie is welkom bij de redaktie.
Gegroet,
Jan van Ooij.
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De klokken uit de oude toren van

~

ierden
- item betaelt aen WILLEM VAN LIEIVIPD de smit
tot Helmondt wegens geleverd ijserwerk en
aan arbeydsloon aan de clocken de somme van
negentien gulden bij moderatie volgens rekening en quitantie
19-0-0

In een van de voorgaande "Uytbeyndels" legde onze
streekarchivaris reeds de nadruk op het historische
belang van de in het archief aanwezig zijnde
"borgemeestersrekeningen", een verantwoording van
inkomsten en uitgaven: de dorpshuishouding dus. (1)
Daarin staan heel wat historische feiten geregistreerd, die een nadere studie waard zijnl
In de Vlierdense rekeningen troffen we een interessant relaas aan m.b.t. "de clocken in den gemeentens tooren" in het zgn. "capittel van reparatien"

- item betaelt aen GERIT WILLEMS de smit wegens
gedane arbeydsloon en enig leverantie van
ijser tot de clocken eene somme van drie
gulden vier stuyvers dus
3-4-0
- item betaelt aen PETER VERHEES mr~ timmerman wegens gedane arbeydsloon en het aff en
ophangen der clocken, geleverd hout, eene
somme van drie gulden, dus
3-0-0

(2).

Op 17 mei 1736 hadden de drossaard, schepenen, armmeesters en kerkmeesters een accoord bereikt "voor
het vergieten der twee clocken in den tooren tot
Vlierden, die gebarsten waren".
De aanbesteding vond plaats en het werk werd gegund
aan JEAN PETIT "mr. clockgieter" te Helmond, voor
eén totaalbedrag van f 135,--.
Wanneer we nu de diverse posten op een rij zetten,
krijgen we enig idee van de weg die een dergelijke
klok moest bewandelen, alvorens de galm ervan weer
over velden en wegen heen kon doorklinken tot in de
huizen van de dorpsbewoners.
De "borgemeestersreeckening" van
ons het volgende daarover:

1736/1737

- betaelt aen JAN GOORT GIJBEN ter sake voors.
volgens quitantie de somme van twee gulden
seventien stuyvers, dus
2-17-0
- aen HENDRICK SMITS voor de riemen om de
clepels in te hangen betaelt 2-15-0
- voor het schuuren van de clocken tot Helmond
1-0-0
- aen de waagmeester tot Helmond voor twee
maet te wegen
1-2-8

meldt
- voor vragt van de clocken naer Helmond en
wederom
1-9-0

- item aen den selven (= Jean Petit) betaelt
eene somme van twee en veertig gulden tien
stuyvers, wegens geleverde spijs tot de
clocken à 10 st. ft pondt, sijnde tselve
naar (= na) het vergieten swaarder bevonden
te wegen de nombre van vijff en tagtig
ponden dan de oude clocken, volgens
quitantie
42-10-0

- aen een slee te Helmond om de clocken naer
de waeg te brengen in twee reysen en voor het
helpen om de clocken op de slee en daer aff
te doen, betaelt
0-11-0
- voor een esch om reepen tot de clocken 1-0-0
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mochten maken van de in het parochie-archief aanwezige documentatie, waarin wat interessante details
aan het licht kwamen.
In de nagelaten geschreven bronnen van Pastoor
Peters, stond de volgende notitie (8)1
- In september 1936 gratis afgestaan aan de
missie der Capucijnen op Sumatra twee oude
luiklokken.
Op de grootste klok stond: R. van Heugten
P. Bolle schepi (= schepenen) Smits kerckmr.
Jean Petit me fecit anno

1736.
Op de kleine klok, die boven gebarsten was,
stond: Petit et Fritsen me funderunt (z.j.)

'

En de pastoor vervolgt •••••
De groote klok heeft nog gehangen in den
ouden toren die in 1900 afgebroken is in
den Muggenhoek.
De kleine zal omstreeks 1846 gegoten zijn.
Beide klokken hebben gehangen in het torentje der kerk, die in 1846 onder Pastoor
Bruisten gebouwd is.
De klepel der groote klok hing met een dikken
riem in de klok.
(notitie Pastoor Peters)

..
De kapel Van Vlierden in 1889 in verval ~
getekend door Aug , Sassen uit Helmond .

Daarna duik&n in de rekeningen herhaaldelijk kleine
posten op, die betrekking hebben op he~ verhangen
van de klokken, (3), de aanschaf van n~euwe klokketouwen (4), het vergroten van de galmgaten van de
toren (5) en werden ook in de toren Belf bepaalde
voorzieningen getroffen, zoals het aanbrengen van
een houten trap (6), de toren voorzien van een
nieuw uurwerk (7) enz ••
Zoals bekend werd in het begin van deze e:uw de
oude toren (helaas 11) gesloopt en het pu~n aangewend ter verharding van een weg. Het lot van de ,
klokken werd nergens vermeld, totdat we een stud~e
6

Als aanvulling op deze historische notitties kunnen we omtrent de afbraak van de oude toren toevoegen, dat het jaar van afbraak nogal eens werd
betwist.
Gewoonlijk wordt 1904 als jaartal gehanteerd, maar
dat zou betekenen, dat tussen de aanbesteding en
de definitieve sloop ruim twee jaren gelegen hebben, hetgeen we durven te betwijfelen'
Een advertentie in een van de kranten van rond de
eeuwwisseling (9) kan niet worden mis verstaanI
7

Omdat er groote behoefte aan was, heb ik ze
aanstonds een bestemming gegeven.
De groote is in Siantar gekomen waar thans
Pater Aurelius (Kerkers) is, waar een vrij
groote kerk is en dat een beetje stad is.
De tweede heb ik gegeven aan het district
Baligé, waar Pater Dagobertus ook is en waar
reeds verschillende kerkjes zijn.
Ze kwamen dus wel uitstekend van pas en konden
onmiddellijk haar dienst beginnen te doen.
Nu ze al eeuwen de geloovigen van Vlierden
ten kerkdienst riepen, zoowel bij hoogfeesten als bij uitvaarten, hopen we dat
ze nog eenige eeuwen denzelfden dienst aan
onze Bataksche christenen zullen kunnen bewijzen.
Ik dank U dus allerhartelijkst ervoor.
U hebt ons werke~ijk een grooten dienst bewezen".
L.F .M. Brans
Apost.Vic. van Padang

Burgemeester en Wethouders
van Vlierden
zlJu \ 'oorUemeUII:
J. Op Dlusdag den 14 Januari

e. k. des èLvond~ om 6 uur ten huize
van F. VAN HEUGTEN te Vlier·
don a a. II te bes te ti en, het

af brelen

'8 den Buden aemeentetoren

staa.nde op bet ouue kerkhof binnen
voornoemde gemeenten.

Over het jaar waarin de grote klok gegoten zou
zijn, spreekt de pastoor over "zal omstreeks 1846
gegoten zijn", maar het archief van de firma Petit
& Fritsen brengt gelukkig opheldering (10)0
In hun documentatie lezen we de volgende opdracht:

...

VLIERDEN
"Den 10 february 1852 gezonden voor de Rooms
Katolieke kerk een nieuw klokjeweegt 63~ pondts - pennen 3i pondts, samen
67 à 2 gld.
f 134,-klepel met beugels en schroeven etc. f
4,-moteeren met as, rad en ijserwerk
f
15,--

Moge bovenstaand relaas een bevestiging zijn van
de uitspraak:
"Zoekt (in het archief!!) en gij zult vinden11!"
Hank Beijers.
Schijndel.

f 153,-Den 10 feb.1852 voldaan."
Omtrent de definitieve verblijfplaats van de klokken
worden we geInformeerd via een brief van de Apostol isch Vicaris van Padang dd. 31.12.1936 aan de toenmalige pastoor van Vlierden (11) die als volgt
luidt:
"Zeer geachte Heer Pastoor,
Ik was bijzonder aangenaam verrast toen ik vorige maand, in Medan
zijnde, er twee luiklokken zag, welke Pater
Dagobertus had meegebracht, twee flinke klokken!
8
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De minister in Lierop

Bronnen I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

d'n Uytbeyndel afl.2, pag. 27.
Borgemeestersrekening 1736, Oud Archief Vlierden.
idem 1742.
idem 1 725, 1 757, 17 7 3 , 1 788.
idem 1785.
idem 1785.
idem 1785.
Parochie-archief Vlierden.
Liber memorialis parochiae, pag. 31.
Gemeente-archief Helmond - Nieuws van de Week
dd. 11.1.1902.
Gemeente-archief Helmond, Rekeningenboek van de
Fa. Petit.
Inventaris J.J.F. de Waal nO.26, pag.66.
Parochie-archief Vlierden. Liber memorialis
parochiae, pag. 30.

"z6
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mu dè", oftewel oude gezegden.

'Nun drui-jge Mèrt, is geld wèrt, assut
in April mèr règene wil.
Aan het einde van de winter, stond vroeger
het land onder water.
Als het in maart droog bleef, kon de boer
het land vast voorbewerken en zaaien, zodat
er in april weer water nodig was.
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Op een zomerse dag in het jaar 1935 stopte er
bij het Lieropse raadhuis een auto (geen alledaagse verschijning in die dagen).
De gemeentesecretaris Jan Boerenkamp, spoedde
zich naar het raam om te zien wie er toch wel
uit dat zeldzame voertuig zou stappen. Een heer
stapte uit en begaf zich langs de hardstenen
trap naar boven en belde aan bij het gemeentehuis. De secretaris deed geschrokken open en
informeerde naar de reden van het bezoek van
deze zonderlinge heer. Deze maakte zich bekend
als Dhr. van Geertruidenberg, Minister van Binnenlandse Zaken. De secretaris schrok zich een
hoedje, vooral toen de Minister vroeg waar Burgemeester Michels was. Deze was wel in het gemeentehuis, maar verbleef op een plaats waar
hij vast tussen twee en drie uur 's middags
onder geen beding gestoord wilde worden. De
secretaris trok echter de stoute schoenen aan
en klopte op de deur van de afgegrendelde verblijfplaats. De verontwaardigde Burgemeester
die in zijn rust gestoord werd, vroeg wat er
aan de hand was. Na de informatie van de secretaris ging de deur snel open en de kennismaking
tussen de Minister en de Lieropse Burgemeester
was een feit. Voorwaar een historische gebeurtenis!
Niemand stoorde zich er aan dat de Burgemeester
zijn bretels nog langs de broek had hangen, omdat
hij in de haast vergeten had deze op te halen.
De Minister deelde mee dat hij kwam praten over
de annexatie van Lierop. Hij had in Den Haag vernomen, dat de Lieroppenaren zich nogal verzetten
ten de plannen om bij Someren gevoegd te worden.
Tot verwondering van de Minister verklaarden zowel de Burgemeester als de secretaris, dat Lierop
zich erg graag bij Someren aan wilde sluiten. De
Minister kon ook niet weten dat beide ambtenaren
van Someren kwamen.
11
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De Burgemeeste r h eeft later no g hoo glopende ruzie
gehad met zijn wethouders toen die hoorden dat
de Minister in Lierop geweest was om over de
verdwijning van d e zelfstandigheid van d e gemeeate Lierop te praten. De Burgemeester meende dat
het bezoek (dat was aa ngekondigd) een privébezoek aan hem gold.
Over deze kwestie zijn nog een paar brieven in
het oude Lieropse archief.
Op een brief van de Lieropse Burgemeester,
waarin hij zijn excuses aanbiedt over de afwezigheid van de wethouders, antwoordt de Minister dat
hij de wethouders niet gemist had. De uitloop van
het volk, dat hij gewend was in andere plaatsen,
had hij veel meer gemist. Er was echter geen hond
die acht sloeg op de keurig geklede heer die in
Lierop arriveerde in een troebele tijd toen er
over de toekomst van Lierop beslist werd.

1
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Aanvullende wetenswaardigheden omtrent
Hendrik Nicolaas Ouwerling (1861-1932)
Het gezin Ouwerling.
Zoals bekend werd H.N. Ouwerling op 24 december
1861 te 's-Hertogenbosch geboren als zoon van een
politie-agent. Via Someren vertrok het gezin
Ouwerling begin 1878 naar Deurne, waar vader
Ouwerling de functie van brigadier der rijksveldwachters had aanvaard.
Pas in de maand juli 1880 trok de naamgever van
de heemkundekring: Hendrik Nicolaas vanuit Eindhoven, waar hij de opleiding tot onderwijzer had
gevolgd, definitief bij zijn ouders te Deurne in.
Omtrent de verdere samenstelling van het gezin
Ouwerling verschaffen ons de bevolkingsregisters
der gemeente Deurne de volgende gegevens I

1
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Ingekomen 19 januari 1878. Arie Ouwerling, geboren
21 juli 1832 te Monster (Z.H.), gehuwd met Frederica Maria Broekmei 'er, geboren 5 september 1834
te Norg Dr. • Kinderen: Maria Johanna Adriana geboren 24 juli 1865 te Maren (N.B.); Bernardus
Franciscus geboren 7 september 1869 te Woensel
(N.B.); Wilhelmina Josephina Goverdina, geboren
8 augustus 1872 te Woensel; Jacobus Johannes
Franciscus, geboren 2 september 1874 te Woensel;
en Fredericus Henricus Maria, geboren 15 november
1877 te Someren.
Hereniging en vertrek van de familie.
De benoeming tot hulponderwijzer te Liessel in
juni 1880 en de latere aanstelling in maart 1882
aan de openbare lagere school van meester van

12
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Baars in Deurne betekenden voor het gezin Ouwerling een dagelijks weerzien met Hendrik Nicolaas.
Ruim vijf jaar zijn de ouders van Hendrik in
Deurne gehuisvest geweest. In maart 1883 vertrok
het gezin, met uitzondering van onze onderwijzer,
naar het brabantse Hoeven. Verdrietig zullen de
herinneringen zijn aan Deurne wegens het overlijden van de kinderenl Fredericus op 1 augustus
1880 en Wilhelmina op 29 augustus 1881, en enige
jaren later (het gezin woont dan al in Hoeven)
van Maria Johanna die vermoedelijk tijdens een
bezoek bij haar in Deurne achtergebleven broer
Hendrik op 8 september 1884 eveneens aldaar
overleed.
Huisvesting.
Omtrent de plaats van huisvesting van het gezin
de bevolkingsregisters geen gegevens, die
tot een directe aanwijzing kunnen leiden. Bekend
is, dat de laatste woning van Hendrik in de
huidige Kerkstraat gezocht moet worden, in de
omgeving van de Edah-vestiging en Foka.
De registers vermelden in eerste instantie voor
het gezin Ouwerling een woning onder letter en
nummer Dorp A 231, een huis waarschijnlijk eerder
bewoond door de smidsfamilie Goossens.
Vermoedelijk op het eind van het jaar 1881, dus
na het overlijden van twee kinderen, trok het
gezin naar een pand Dorp A 164, een woning eerder
bewoond door de bierbrouwer Peter Johannes Swinkels,
die verhuisde naar de Lage Kerk.
Na het vertrek van zijn ouders en verdere familieleden uit Deurne, vinden we Hendrik Nicolaas terug
op A 182, later gewijzigd A 225 en A 246 (bedoeld
één pand met latere vernummering in de Kerkstraat
waarnaast later de familie Coolen (en Antoon) zich
vestigden). Waarschijnlijk heeft Hendrik omstreeks
1883/1884 in dit huis kamers betrokken. In hetzelfde pand woonde namelijk de ongehuwde dochter 14
g~en

(geboren 1836) van de als organist vermeld staande
Poulus Roefs, gehuwd met Hendrica van de Mortel.
Toen Cornelia Adriana Roefs in 1909 overleed, zal
Ouwerling, die het toen voor de wind ging, aan een
ander huis, in "zijn" stijl gebouwd, hebben gedacht.
Zijn plannen, in overleg met de bekende architect.
C Roffelsen uitgewerkt, kregen in 1913 gestalte ~n
h;t nog bestaande huis "De Romein" aan de gelijknamige straat te Deurne, een huis ove~igens, dat
ook de vroegere buurjongen van Ouwerl~ng: Antoon
Coolen, later tot zijn bewoners mocht rekenen.
Onderwijzer af.
Aangezien al veel is geschreven over Hendri~ ti~pen
we alleen even wat belangrijke bekende punten u~t
zijn leven aan. Zo haalde hij in 1885 de hoofdakte
voor onderwijzer en begon ook te publiceren, waarbij hij zich onder meer tot de geschiedenis van
plaats en omgeving voelt aangetrokken. Wat la~e~
laat Ouwerling zich met de pen ook uiterst kr~t~sch
uit over de machtsverhoudingen in het dorp, in een
tijd waarin van een overgang van het openbaar naar
het bijzonder onderwijs sprake was.
De twee belangrijkste machten toen in Deurne. de
gemeente en met name de gemeente-secretaris Janssens en pastoor Vogels zullen dan ook na de
stichting van een fratersschool voor jongens (189 6 )
in Deurne, waardoor het leerlingenaantal van de
openbare school bijzonder sterk terugliep, geen
helpende hand hebben geboden om Ouwerling in z'n
baan te behouden.
Door de daling van het leerlingental wordt namelijk
de functie van Ouwerling overbodig en krijgt hij
als vrijgezel een wachtgeld van vijf jaar met behoud van de helft van zijn salaris.
Bekend is, dat Ouwerling nadien als redacteur van de
Zuid-Willemsvaart vele vruchtbare dingen heeft gedaan, dat hij het archief van de gemeente Deur~~
vele jaren met zijn bezoeken vereerde en dat h~J op
15

12 oktober 1932 te Deurne overleed en aldaar werd
begraven.
Laatste poging.
Minder bekend is de sollicitatie van Hendrik naar
de vacante functie van onderwijzer aan de openbare
lagere school te Milheeze. Op 14 februari 1902
stelt Ouwerling de raad van de gemeente Bakel en
Milheeze in kennis van zijn voornemen te solliciteren naar de bewuste functie.
In een (vertrouwelijk) schrijven aan de burgemeester van die gemeente enkele dagen erna, motiveert hij deze handeling. Wat stelt hij namelijk
voor? Hem, voor zijn latere pensioenaanspraken, te
Milheeze in dienst nemen, waarvoor hij als tegenprestatie zijn verdiend salaris aan de gemeente
zal teruggeven.
Want, zo schrijft hijl "In april aanstaande loopt
mijn wachtgelduitkering ten einde en kan ik m'n
aanspraken op pensioen alleen behouden indien ik
wederom ergens wordt aangesteld'! (zie verder bijgeplaatst sChrijven).
Het antwoord van de burgemeester waarvan de laatste
zin luidt: "Nu kan ik U ook niet aan- noch afraden
om te solliciteren in den door U bedoelden zin",
zal voor Ouwerling reden voldoende zijn geweest
zijn sollicitatie in te trekken, zijn interessen
lagen, zoals we nu weten, duidelijk anders.
R.J. Jansen.

Bronnen I Archief der gemeente Deurne, met name de
registers bevolking 1864 - 1917.
Archief der gemeente Bakel en Milheeze,
inv.nr. 118/3.
16
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Beugelen
Beugelen is een van de oudste sporten van ons
land. Er werd reeds in 1432 in Deventer gebeugeld.
Eerst was het een sport van adel, later werd het
meer en meer een volkssport. Tot aan de tweede
wereldoorlog trof men in Brabant en Limburg veelvuldig beugelbanen aan bij boerderijen en herbergen. Alleen in Asten al waren ongeveer acht beugelbanen!
De boeren beugelden om het gelag (de Literkens),
die zij dan samen uitdronken.
Een beugelbaan werd in 1626 als volgt beschreven,
In het midden staet een beugel,
Die met een gestaelde vleugel
Vast gepland is in der eerd,
En aen alle kanten keert.
Groote met haer groote stelen
Konstich door den beugel spelen,
Maer de kleyntjes in ft gemeyn
Bruycken spaentjes kort en kleyn.
In 1933 werd de Nederlandse Beugelbond opgericht,
die tot nu toe nog competitiewedstrijden organiseert. Vooral in Limburg zijn veel verenigingen.
Het beugelspel heeft zelfs ons taalgebruik beinvloed getuige de uitdrukkingl "Het kan niet door
de beugel".
Thans is er een beugelbaan in Asten en er is er
een in oprichting in Lie8sel. Misschien iets
voor U?
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Spelregels.
Er wordt gespeeld op een leembaan van ca. 10,5
meter x 5,15 mete~ op t van de lengte plaatst
men een ijzeren beugel. Verder heeft men vier
ballen nodig van ca. 18 cm. doorsnede en een
gewicht van ca. 4 kg. Deze ballen worden gemaakt van kunststof (vroeger hout).
Iedere speler heeft een houten pallet (slèger)
waarmee hij de bal moet voortbewegen. Het spel
kan met 2, 3 of 4 spelers tegelijk gespeeld
worden, er zijn echter altijd 4 ballen in het
spel.
In competitie-verband wordt er in teams van
4 of 6 spelers gespeeld, waarbij een speler
van de thuisclub tegen iemand van de bezoekers
speelt. Iedere speler krijgt dan 2 ballen ter
beschikking met een eigen kleur. De ballen
moeten om de beurt gespeeld worden, met dezelfde
bal mag niet tweemaal achter elkaar gespeeld
worden. De speler moet met beide voeten op de
speelbaan staan, behalve bij het spelen uit de
greppel (begin van de baan), dan staat een voet
in de greppel, de andere op de baan. Het spel
begint wanneer de eerste speler zijn bal met het
pallet door de beugel probeert te spelen vanaf
de greppel. Zodra de bal stil ligt, is de volgende speler aan de beurt.
Wanneer men de bal door de beugel speelt, krijgt
men hiervoor 2 punten, hetgeen door een scorebord wordt aangegeven. Zijn alle 4 ballen vanaf
de greppel in het spel gebracht, dan speelt het
eerste die speler wiens bal het dichst bij de
beugel ligt en vervolgens de dan dichstbijzijnde,
enz. (wordt met een lint gemeten).
Men kan echter niet alleen punten krijgen door de
eigen bal door de beugel te spelen, maar ook door
de bal van de tegenstander met de speelbal in de
greppel te spelen. Raakt men de bal van de tegenstander niet of gedeeltelijk, zodat de eigen bal
in de greppel komt, dan krijgt de tegenstander
2 punten erbij.

•
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Landman! dnjft den ploeg en kouter 1
Duor den mullen fletten grc n,1,
Zaait nu granen op den akleer,
Waarop eerst het lijnz.aad stond.

Dat Gods oog uw arbeid zeeg'ne I
Bidt geheel de mensch'lijlcheid_
Daar gij , zaaijend~ in uw voren.
't .Nullig voedsel voorhereid!

, MeYk~~ QP waV1.?

-----------Grnpp;/- ---------- -----_.

:Eerbiedwaardig, nijll're landman!
Zijt g' in uw gcwenschten staal,
Hij moet wel gefloelloos wez.en ,
Di., U hoont, bespot of smaadt.

WaYld
Tekening beugelbaan.
Degene die het eerst 30 punten heeft is winnaar.
Een gelijkspel is dus niet mogelijk.
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Inhoudsopgave

DE L A IV D MAN:
Kinderen I de landman is als het ware lIet eveni>eeld onzer brave voorouders: de eenvoudigheid des
landmans strookt zoo -geheel met den allerDottig'Sten arLeid, die hij te verrigten heeft: de Datuur
is in alle hare werke:!!, ,schoon door eenvoudigheid.
Stil en langzaam o()ntkiemt zich het usd in dea
lIchoot der a~rde, en de gewassen, vruchten en
1Jaderen .. llotten in stille .eeDvoudigheid uit, en verkrijgen hunDen groei; 'Verder de rijpheid met de
eigene stille eellvoudigheid, waarmede de zaaijeDde of
pl:r.t tende landman zijoenarbeid verrigt.
Wanneer
<Ie landman ev~n geleerd, eren beschaafd. eD nt baar
was in meer hogere wetenschappea en voor luidruchtise vermaken, telijk de 6tedeliogen: als Lij zoo lt;eder
van gestalte, zoo gewoon &a'fl gemak en .,eelde was
. ... als de stadbewoDel", zon hij tot zijn bedrijf als landman geheel onberekend l.ijn; d1Iarom lieve kinderen!
lOogen wij nooit met tie landlieden spotten, wanDeer
2.ij minder beschaafd cn wellevend zijn als wij; 'waDt
de fJoerenstand is gewis in alle opzichten nuttig; men
moet den landman beschouwen dan den eenvoudigen
stillen werkenden zOOD der natuur, die juist zoo veel
beschaafdheid. bezit, als tot het uitoefenen van zijnen
ar beid Doodig is.
De landman gebruikt, en heert alle soorten van
zaden en planten, bouw- en akkergereedschappen , ook
loeiJtn , paarden, varkens. schapen t enz.
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