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EEN SCHUTTERSKONING OP BlNELAND 

Een opmorke l ijk feest heoft zich door do eeuwen heen op onze Gagen gehandhaafd; 
wel wordt het slechts weinig in stoden aangetroffen, zoo veel te meer echter op 
dorpen, voornamelijk in Zeeland . Wij bedoelen het voge l schieton, V/aaraan onze 
gravure, ofschoon er geen voorstelling van gevende , doet denken . Zij stelt een 
jongeling voor , die zoo gelukkig is ger/eest , den vogel van d,en staak te schieten 
en daarom met den konings - naam betiteldce~ met den bronzen of zilveren vogel , 
dien men hem op de borst g~hangen heeft vereerd is. 
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DE BRAND IN HET KRISTALLEN PALEIS TE STIlElfHAM 

Op 30 December 11, brak onBel ukk i g ecn brand uit i n het, t or gelegenheid des , 
zeven t ienden r egeringsjaars van koningin Vi ctori a opger~gte kr 1stall en pal e1s 
t~ Sydenham, eene der zuidelijkste, in het gr aafschap Kent ge le~ene, ~oorste
den van Londen . Te bejammeren is het , dat de voornaamste afdcc l lng , dle , welke 
den bezoeker in de wonderen dar tro pische gewesten verpl aatste, werd verwoest. 
Wij drukken bij dezen een gravure van de t r opi sche afdeeling af om onzen lezers 
een denkbeeld van het verlies te geven . 

, ! 

WAT ONZE VOOROUDERS LAZEN. 

In de vorige eeuw werd er door het IIgewone 
volkllin Noord Brabant zeer weinig gelezen, 
alleen de culturele bovenlaag hield zich in 
zijn vrije tijd bezig met het lezen van 
kranten en boeken. Er was nog geen leer
plicht en het onderwijs dat in onze provin
cie gegeven werd, was over het algemeen van 
niet zo goede kwaliteit. Het is dan ook 
niet te verwonderèn dat het analfabetisme 
in de eerste helft van de eeuw bijzonder 
groot was. Men leefde- vooral op het plat
teland-tamelijk geïsoleerd van de rest van 
de wereld. In zo'n gesloten gemeenschap was 
men voor informatie van buitenaf groten
deels aangewezen op mededelingen via preek
stoel en de stadsomroeper. Later konden de 
mensen, die niet konden lezen, het nieuws 
vernemen in koffiehuizen en herbergen. 
Daar las een IIschoolmeester ll soms artikelen 
uit de krant voor op zondag. 
Op het gedrukte woord werd in die tijd met 
gemengde gevoelens gereageerd. De naar 
vooruitgang strevende liberalen vonden het 
een uitstekend middel voor de zelfontplooi
ing van de mensheid,maar de geestelijkheid 
in Brabant stond er huiverig tegenover. zij 
vreesde dat de ongodsdienstige lectuur het 
geloof van de haar toevertrouwde katholie-

.' 



ken zou ondermijnen. Ook tegen boeken en 
geschriften van andersdenkende gelovigen 
werd door de bisschoppen gewaarschuwd. 
Toch ging er in de loop van de eeuw iets 
veranderen. Allereerst werd bij de 
grondwetswijziging van 1848 de censuur 
op kranten en geschriften geschrapt. 
Door de afschaffing van het dagbladsze
gel in 1869 ( dit was een soort belas
ting op krantenpapier) werden de abonne
mentskosten van een krant aanzienlijk 
lager en het krantenlezend publiek 
steeds groter. Door verbetering van het 
onderwijs daalde het analfabetisme ge
staag, vooral na de invoering van de 
leerplichtwet (1900) .Dit had uiteraard 
ook een toename van het aantal kranten 
en ' abonnees tot gevolg. 
Den Bosch gaat er prat op dat daar de 
oudste krant van Brabant is gedrukt:" De 
's-Hertogenbossche Courant" verscheen 
reeds- iu 1771. Handels- en marktberich
ten vulden voor een belangrijk deel de 
kolommen van de krant, die twee keer per 
wee~ versp~~id werd en waarin nauwelijks 
reglonaal nleuws vermeld stond. In de 
honderdjaren die volgden kregen ' de ande
re steden van Brabant hun eigen krant, 
bv. Breda, Bergen op Zoom~Tilburg. 
In 1857 zagen in Eindhove'n zelfs twee 
kranten het licht: " De Meierijsche Cou
rant" en " [~e Peel en KempenbQde". Het 
zelfde gebeurde in Helmond, ruim 20 jaar 

later, daar verschenen" De Helmondsche 
Courant" en " De Zuid-Willemsvaart" in het 
zelfde jaar. 
Het uitgeven van die kranten gebeurde niet 
in de eerste plaats om de katholieke Bra
banders nog meer en beter te informeren, 
maar veeleer om ten behoeve van de stad en 
omgeving aankondigingen van marktberichten, 
vervoerdiensten en advertenties ed. te pla
atsen.Aanvankelijk waren de kranten nog 
klein van omvang, verschenen 2 á 3 keer per 
week en hadden weinig abonnees. Trouwens de 
abonnementsprijzen waren tot in het begin 
van de nieuwe eeuw voor de meeste Braban
ders onbetaalbaar: een gulden per maand. 
Politici, onderwijzers en priesters speel
den als redacteur een belangrijke rol. 
Er was veel concurrentie van lokale, kleine 
blaadjes en kerkelijke uitgaven voor het 
katholieke gezin, zoals bv. "De Volksmissi
onaris". Het katholieke dagblad" De Tijd" 
betekende geen concurrent voor de provinci
ale bladen. Allereerst was deze deftige " 
pastoorskrant" afkomstig uit het verre Am
sterdam en het werd alleen gelezen door de 
katholieke elite van de stad en streek Bra
bant. 
Een heel ander verhaal is de verschijning 
van de " Katholieke Illustratie". Dit week
blad werd in 1867 in Den Bosch gestart door 
de redacteuren H.A. Banning en J.W.Thomp
son. Het doel van hen was om de katholieken 
beginselen uit te dragen en het lezen onder 



de katholieken te bevorderen. Door de 
vele illustraties werd de aantrekkelijk
heid van het gezinsblad vergroot. Het 
werd door de pastoors en kapelaans van 
harte aanbevolen. Geen wonder dat de 
belangstelling in Brabant voor de K.I. 
enorm groot was. Aan het eind van de 
vorige eeuw was de totale oplage 25000 
exemplaren. 
Men kon er nieuws over de Paus en vati
caan in lezen (bv. de uiterst fel bekri
tiseerde verovering van Rome in 1870 
door de Italiaanse koning victor Emmanu
el), kerkelijke benoemingen, enz.Ook 
werden er foto's afgedrukt van gouden 
priesterjubilea ed. Buitenlandse katho
lieke vorsten kregen aandacht, maar ook 
het Nederlandse koningshuis werd niet 
vergeten. Daarnaast de toentertijd zeer 
populaire feuilletons, de rebussen en 
prijsvragen enz. Ongetwijfeld heeft dit 
blad bijgedragen tot de geestelijke ver
heffing van d~ Brabantse bevolking. 

Om het lezen onder de stadsbewoners te 
bevorderen werd o.a. in Eindhoven door 
de neutrale Maatschappij tot het Nut van 
het algemeen een volksbibliotheek ge
start, de Amsterdamse afdeling schonk 
300 boeken aan de pas opgerichte instel
ling. Vanwege zijn neutrale karakter 
kreeg het Nut snel concurrentie van de 
st. Vincentius-liefdewerk, en het jon-
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NIEUW STOOM-VLIEGMACHINE 

Onlangs is door een ingenieur, genaamd Kaufman te G~ascol1, uitgevonden eene 
machine, ~elke zich door stoomkracht in het luchtru~m moet kunnen voort be
vlegen. Dit werktuig is 12 voet lang en heeft vleugelen met eene breed te van 
35 voet elk, welke tegelijk eene voort- en achterwaartsche, alsmede schroef
achtige beweging~, bezitten, zulks in navolging van de vogelvlucht, ,Men neme 
evenwel in aanmerking, dat deze groote machine slechts een ontwerp l.S, 
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;'1'!lPJ>.'!'-LOKOJWTIEF 
. " r e drukking heeft het mogelijk ge-

De uitvindine; de~ stoom-mach~nenlm~~i~~~~ "onder oneffenheden te vervoe~en'httc 
maakt de 7,l1aarstc lasten _ over _ g~ ;l. e;ebruik in de Vlerkplaatsen, of men racHiC~_ 
Zooèra "a3 èn Gtoom-mach~ne n~e ~n Cl~ken tot het voorttreklecn van "agens . 
die ~echani c-::h!) kracht te~ nutte vc ~ toolI'-lokOl:otief, door den Frans~hrnan _ 
bij e;evell wij een-: afbeeld~n~ van v~~~ ~ver straat. D3ze straat-lpkomot~ev:n w::~ig 

armanjat on tnorpen voor ne . ver - worden' naar de <legen ten onzen I. , 

Ld' enen o.::\e in ons vaderland ~ngevoerd tde zoud~n ~i , h'}t spoedige vervoer V/l..l 
1 "ced onde?ho~ cn 1 v-u 

hel'l eT; ::ijn ';;1 üg'1Cleen .., , -
. - - en uo~ .Ieren bevorûeren. 
personen u 
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DE IJZEHEI-! K;\DELBRUG OVER DE NHGAIlf; 

Beilonderenswaardig is de VOOl"': tgang Oll:::er üeU\7 ",n l."t ünt\'lcrf)en cn tot stand 
brongen van grootscho bouwnerken, onè.al:l(s de schi_i!,h~.er onov<lrkomelijka hinder
palen, die de natuur hun in den \'10<; schijnt te ~oggan . Zoo hCGft men over de 
woest stroomende Niagara een onll'elov:.:'lijk<l ltangl,:',l(;' dav!'. oOU>70n . De Niagara 
brug is niet aan SChOOl' 'olingcn onderhe-vig, die 0 '/€:r:ll'ea8 do hangbruggen voor 
het spoorwogliczcn onbruikbaar waken . Roebline, zoo h()e~ da be~oemdc bouwmeester 
dazer brug, heeft bij de konstruktie, door de vorbinline ve~ het hangwerk met 
cen balkon of uitstek van onbuigbaar hout"n h'sli"pc!'k, C:ic schommelingen bin

'nen zeer enge grenzen beperkt . Het eigenlijk on~o\'l<lcGl.ijk maken van da brug 
geschiedt door bijzondere spandraden. De spcnler.&te VDn deze brug is 245 ned . 
el. Dubbele rails liggen op het bovendek , dat 65 ned. el boven den waterspie
gel is gespannen . De kosten van don bou\'! rekent u:on op één miljoen gulden! 
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DE DRIJVENDE BATTERIJ 

De drijvende batterij, uaarvan wij eene afbeelding geven, is eene Amerikaansche 
uitvinding, die door Engeland spoedig is overgenomen. Het is een rond schip 
mot 3 Eng. voet dikke eikenhouten wandon, bekloed met ijzeren platen van 15 
Ned. duim. Op gelijke afstand van elkander steken een aantal kanonnen hunnen 
mond door den wand; zij schieten kogels van 460 pond. Door het draaijen der 
batterij is zij voor den vijand bijzonder gevaarlijk. 

genspatronaat, die boeken met een katholie
ke signatuur uitleenden. Het blijft echter 
de vraag of met al die inspanningen van 
toen de lagere volksklasse wel bereikt 
werd. 
Ook boekhandelaren namen initiatief tot zg. 
leesbibliotheken.In Eindhoven waren in 1890 
negen boekhandels die stichtelijke lectuur 
en school/kantoorboeken verkochten. 
Maar daarnaast waren er bovendien bidprent
jes,rozenkransen en heiligenbeeldjes te 
koop. 
Tot slot worden hier nog enkele schrijvers 
genoemd, die eind vorige eeuw in Oost Bra
bant gelezen werden. Jan en August Snieders 
uit Bladel afkomstig, waren vertellers pur 
sang van verhalen over het leven in de Kem
pen. Een opgestoken wijsvingertje schuwGen 
zij daarbij echter niet. Omdat zij een 
groot deel van hun leven in België gewoond 
hebben, hebben zij met hun volksromans bij
gedragen aan de opkomst van het Vlaams bij 
onze zuiderburen. . 
Een andere auteur is Elard Rovers uit As
ten, die onder het pseudoniem F.H. Hollidee 
schreef. Hij beschrijft de omgeving van 
zijn woonplaats en de Peel uit de tijd van 
zijn jeugd. Hij vertelt nauwgezet en soms 
met een vleugje nostalgie over sommige 
Peelbewoners en over de huisjes waarin zij 
woonden. 



HOE ONZE GROOTOUDERS HET LEZEN LEERDEN. 

Onder invloed van de Verlichting werden 
de doelstellingen van het onderwijs an
ders geformuleerd: men dacht dat de men
sen gelukkiger zouden worden, als zij op 
school leerden wat goed en deugdzaam 
was.Goed onderwijs was daartoe het geëi
gende middel. Het parool werd:" Meer 
scholen stichten, dan kan men de gevan
genissen afbreken". 
Omstreeks 1800 beginnen de regeringen 
van vele Europese staten zich met het 
onderwijs te bemoeien. Voor die tijd was 
dit grotendeels in handen van de kerken 
en de stadsbesturen. De overheid neemt 
de kosten van de openbare scholen voor 
haar rekening en vaardigt voorschriften 
uit voor het geven van onderwijs. In 
Nederland dateren de eerste onderwijs
wetten uit de jaren 1801, 1803 en 1806. 
Daarin wordt het leervak lezen steeds op 
de eerste plaats vermeld. 
Tot het eind van de 1ge eeuw leerde men 
de kinderen lezen volgens de spel - en 
klankmethode. De eerst genoemde methode 
komt er in het kort op neer dat eerst 
het alfabet aangeleerd werd. Het was 
niet zo moeilijk om de kinderen het abc 
in te prenten, maar bij het leren van de 
woorden negonnen de problemen. Zoals de 
letters klonken in het alfabet, bv. 

• 

bee - aa - en - kaa, zo moesten deze klan
ken tot tot woord bank verbonden worden. 
Geen wonder dat onze verre voorouders de 
grootste moeite hadden om de eerste woorden 
en zinnen te leren. Niet dankzij maar on
danks deze spelmethode hebben zij het lezen 
geleerd. 
Een verbetering ( ±1800) was het hanteren 
van de klankmethode bij het aanleren van de 
woorden. Hierbij werden de letters benoemd 
zoals zij in het woord gehoord werden. Tot 
aan de laatste eeuwwisseling was deze me
thode nog algemeen in gebruik. 
Vanaf ca. 1900 hebben onze voorouders zich 
het lezen eigen gemaakt via de zg. grond
woordenmethode. Als klassikaal leermiddel 
gebruikte de onderwijzer(es) het grote 
leesbord, waarop een aantal woorden( bv. 
aap, noot, zeef, muur, voet, neus, wim, 
enz.) waren afgebeeld met daaronder de des
betreffende lettertekens. De leerkracht 
vertelde als inleiding een mooi verhaal 
over de personen, dieren en dingen op het 
leesbord.Daarna werden de woorden aan de 
hand van de letters voorgezegd en door de 
klas in koor nagesproken. Dat werd vaak 
herhaald, tenslotte ook 'zonder de plaatjes. 
Vervolgens werd begonnen met de analyse van 
de woorden in lettertekens. ( De ouderen 
onder de lezers zullen zich dat nog goed 
kunnen herinneren) . 
De leerlingen hadden ieder een leesplankje 
met losse letters voor zich, waarmee zij 



aan de slag konden om nieuwe woorden 
samen te stellen. ( 0 wee als je te vaak 
de lettertjes op de grond liet vallen) . 
Gelijktijdig werd ook het schrijven van 
de letters en de woorden aangeleerd en 
geoefend. Bekende leesboekjes, die door 
de leerlingen gebruikt werden, als zij 
de eerste beginselen van het lezen onder 
de knie hadden, waren: " Ik lees al" en 
" Zien en zeggen". 
Na 1960 kwam de zg. globaalmethode in 
zwang. Uitgaande van nieuwere psycholo
gische inzichten, dat een kind eerst " 
het geheel" waarneemt en later pas de 
onderdelen ziet waaruit" het geheel" is 
opgebouwd.De leerlingen leren vanaf het 
allereerste begin een groot aantal zin
nen van buiten. Ze leren zelfstandig de 
woorden en letters te analyseren. Daar
na ontdekt men de naam van de letters en 
men begint deze samen te voegen tot 
woorden en zinnen. Dat is het startpunt 
van het echte lezen. Het voordeel van 
deze methode is dat de leerling vanaf 
het begin er op gewezen wordt om be
grijpend en natuurlijk te lezen en dat 
de zelfwerkzaamheid bevorderd wordt. 
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DE MACHABEEERS VAl, HLT Nn,'UWE VERBOND STRIJDEND TEGEN 

DE GEVECHTEN TE BAGNERA EN MONTE LIBRETTI 
GARIBALDI (I) 

Garibaldi heeft met zijn benden zijn schrede ' , 
om er het kruis met voeten te treden. Doch n naar ~~ he~l~ge Stad gericht, 
een keurcorps om den laatsten droppel bI d aan de z~~de van den paus staat 
houder te vergieten. Het zi 'n de M oe voor Chr~stus en zijn Stede-
Z~uaven. Uit alle deelen de; werel~Ch~?ee~rs van het Nieuwe Verbond, de 
z~ch bij dit keurcorps hebb Z~Jn appere borsten toe gesneld welke 

en aangesloten B" 1l ' hebben vooral onze Nederlands h ·z' • ~J agnera en Monte-Libretti 
t . 'd t c e ouaven op een schitt d B r~J egen den gewetenloozen roodh d . eren e wijze aan de 

de Infanterie van het Pauseli 'k 1 em en deelgenomen. De houtsnede t oont 
thans uit 4593 manschappen, n~mel:~~:·H~~{ c~rps ~aUselijke Zouaven bestaat 
Belgen 686, Romeinen 157, Modeners 12 Na an, ers 910, Franschen 1301, 
19, Oostenrijkers 7, Pruisen 87 ande~e DP~l~tanen 14, Toskaners 6, Zwitsers 
geezen 6, Engelschen 50, Ieren 101 SChotu~tBchers22, SpanJaards 32, Portu-
1, Malte zen 3, Amerikanen 14 Ind'~ l ' ten 10, Russen 2, Polen 12, Oceani!!rs 
2, Cirkassi~rs 1, Canadezen 135. ~ rs ,Afr~kaners 1, Peruvi~rs 1, Mexikanen 
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DY; I~0i.:HA?EEEnS VIl1ï H}:jT NIEUWE VERBOND STRIJDE~TD TEGEN GARIBALDI en) 

r .. _._: NEDEP.L}J-~DSCHE Z"UAVEN 

Het volgende namen wij over uit een brief, door oen Pauselijk Zouaaf, str~j

deud tegen den bandieten van Garibaldi, aan zijn ouders in Nederland geschr",· 
ven, "Toen onze luitenant Duvernel, het teeken des kruizes makende, ons go
boud op den vijand in te dringen, was ik een der eersten, die hem volgden, na 
(J e.::. k:'ein schietgebedje te hebben gedaan. Naaur;elijks was ik bui ten, of een 
sabel gleed mij langs de hand, en ik voelde het koude staal mijn vei doorsniJ
den. Doze wond kostte mijn aanvaller het leven, Vlant ik schoot hem Jlidàen doe!" 
het hart. Helaas zijn in de strijd ook Zouaven, en wel Nederlandsche Zouaven, 
gestorven." 
De houtsnede toont het gevecht te 1.Ionte-Librotti, waar de Nederlandsche Zouaaf 
Fieter Jansz. Jong van Lutjebroek den heldendood stierf. 
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