
Zowat 150 jaer geleden las men in ... (63) 

In nr. 203 van 29 Augusty 1847: 
VOLkSVERMAKEN buiteil de 

Lt~:::t.·u~chepoort gcgePell door den heer G. 
MERTENS. 
Op Douderdag 2 September, zullen er de 
po/gmde Polksvermaken gege'l'Cil wordetz 
op de stads'Uestm ae11 de Lesseusclzepoort: 
Riugstekiug ....................... 4 sclzooue 
pry:en. 
Pap-t'ting ........................... idem 
Naer de kalot te byten ........... idem 

Met Pergelding van het Stedelyk 
Besh1er: VOLKSVERMAKEN. 
Op Dynsdag aenstaeude 31 Augush;, 
zullen er ter gelegenheid der Kermisfeest, 
buiteu de Brusselpoort de volgende 
pryzen uitgeloofd worden, bestaende in 
kleedingstukken: 
'S morgens: Kaetstspelen voor jongens 
ander de 16 jaren en van 16 jaren tot 
allen ouderdom. Bolspelen voor vrouws
en manspersoonen. 
'S namiddags: Voor /zet vrouwspersoon 
die het schoonste liedeken zal zingen. 
Eenen schoonen prys voor naer den 
paling te byten. Mastklimming. 

Stad Geerardsbergen. MARKT. 
HET KOLLEGIE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
der stad Geerardsbergen, geeft berigt 
dat de Graenmarkt dezer stad ten besten 
mogelyk zal geschikt wezen, en dat aldaer, 
zoo wel de verkoopers als de koopers, het 
zy burgers, bakkers of handelaers, van alle 
gewenschte vryheid en protectie zullen 
genieten. 
Gedaen in vergadering van den 17 
Augustus 1847. 

De Burgemeester en Schepenen, f. 
OR UWE. 
De Sekretaris, F-G. RENS. 

In nr. 204 van 5 September 1847: 
Geerardsbergen, 4 September. 

Onze kermis, of wat men aldus noemt, 
is IIeel zachtkens, heel onbemerkt en 

( 1) Zie aflt•vcring 12. 

met heel klei11 gerucht heengegleden. 
Het was toch kermis, men kon dit zien, 
want ee11e programma was vooraf 
gedrukt, aengeplakt en naer de omstreken 
verzonden geweest. Ieder weet, zulks 
wordt maer eemnael 's jaers, en by de 
kermis gedae11. Nog meer, eene processie 
werd den zondag na !zet feest van den 
H. Bartholomeus, patroon onzer stad, 
gelzouden,en, waren ergeene pn;zen 
door het stadsbestuer uitgeloofd, in 
omgedragen, tenminste heeft men 
daerby het genoegen gehad den reus 
met zyne vrouw en kind weder te 
zien; maer lzelaes! de eerste niet alleen 
ongebroekt, zoo als de Volksverdediger 
verleden jaer zoo verergerd opmerkte1

, 

maer, Horresco referens! f), nu met 
zyne ganscl1e familie byna ongerokt, 
en dit uit lautere spaerzaemheid, eene 
spaerzaemheid welke zich zoo jammerlyk 
verder en verder uitbreidt, zich nu aen 
noodwendigheden, dan aen vermaken en 
openbare feesten vastklampt, en duerder in 
hare uitwerksels is door het ven,al waertoe 
onze stad aldus allengs geraekt, dan door 
geringe bekastingen waerdoor onze kermis 
geenszins vennaerd was geworden. 
Maer geduld! alles zal beter gaen, laet 
slechts dit jaer verZoopen zyn dat nog 
aen het voorgaende ministerie toebelwort 
(behalve graenoogst en aerdappelteelt welke 
wy niet aen God maer aenhet tegenwoordig 
ministerie te danken hebben), en alles zal 
hier wel eene andere gedaente krygen, 
alles, volgens de van nu af genomene 
maetregelen, zal voor het toekomend 
jaer medewerken, om in onze stad een 
gemeentefeest te verordenen lzehvelk voor 
geen der overige stede11 zal moeten wyken. 
Onder den invloed van ons ministerie, 
wy hebben daervan de overtuiging, zal 
ons gemeentebestuer de zaken zoo wel 
beschikken dat: 1° geene ongmoodigde 
gasten zoo als maerzdag, geene soldaten 
welke, voor de veiligheid des lands 
moeten eten, zullen komen proeven !wc 
wy op kermisdagen koken, of muiers o11s 

e> Wat ;.t.owd lx>tdu•nt als: ik huiver al met l'rnaar te wrwijzcn. 

Marc VAN TRIMPONT 

voor twee mannen 2 franks daegs doen 
betalen, zoo wy hen elders zenden om de 
nieuwsgierigheid te voldoen. 2° Dat er 
zoo als eertyds pryzen uitgeloofd worden, 
die de vreemdelingen herwaerts lokken, 
opdat onze stad by de kermisdagen niet 
zoo verlaten schyne als voor of na dezelve, 
en het vertier voor vleeschhouwer, 
bakker, herbergier, brouwer, enz, wat 
grooter moge wezen; met een woord dat 
er meer gelegenheid zy om te winnen en 
te verteeren, want behalve het voordeel 
aen den burger, moet een deel daervan 
toch langs het octrooi in de stadskas terug 
komen. 
Hierby is nog het ongestadige wedereene 
hinderpael voor onze kermis geweest; 
het heeft de toonfeest, zoo vermangend 
verwacht, en waertoe de maetschappy 
Cecilia zulke groote toebereidselen had 
gemaekt, belet, de wandelingen verhinderd. 
Nogtans waseene uitgekozene menigte, 
maendag, by het concert der maetschappy 
Orfeus aenwezig; de hvee nachtelyke 
dansfeesteil in de tooneelzael zyn zeer 
gevolgd ge1veest en hebben laet geduerd. 
Ook had de vertooning van Kabael 
en Liefde welke onze tooncelkundige 
maetsclzappy, woensdag op hun gewoon 
schouwburg gegc:ven heeft, en die zeer 
toegejuichdis gec.veest, de nieuwsgierigheid 
zoo hevig gewekt, dat de zael propvol was, 
en vele persoorzen by gebrek aen plaets 
terug moesten keeren. Hoe men algemeen 
over de vertooning vergenoegd geweest 
is, blttkt hieruit, dat dezelve tot over een 
uer tltl middenzacht geduerd heeft, en de 
aensclzouzvers tot het einde toe geblevc.>n 
zyn. 
Nu verzmcht men11og morgm, ten slotte der 
kermis, heteenige feest dat het stadsbestuer 
ons schenkt: Eene ringsteking te paerd, zeer 
vitzdingryk voor het derde achtcreel! volgend 
jaer vastgesteld, om de PolksPermaken af te 
wisselen en de nieuwsgicrugheid op te 
wekkc11. Moge de regen die niet storen. 

: Wordt vervolgd ... 
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