


Maandblad van Oud-Utrecht 1969 ,Heb je nietde kleine Cohngezien? . . . . &quot; handen, te worden gelost, opgebouwd, in orde gemaakt, om dan desavonds weder voorstellingen te kunnen geven. Dat is werk waarvoor menwerkelijk respect kan hebben en men gevoelt wel dat deze arbeid nietieders werk is. Ook op het leven en het gedrag van het personeel wordt door dekermisreiziger, zolang dit in zijn dienst is, wel degelijk gelet. De vrijetijd bestaat alleen voor zo ver dit in verband met het bedrijf mogelijk is.Is de inrichting in actie dan moet ieder op zijn post zijn, onverschillighoe lang dit duurt en of dit dag of nacht zij. 's Morgens moet natuur-lijk de boel in orde gemaakt worden voor de namiddag of avond, zodater niet veel tijd overblijft, maar indien dit het geval is, dan heeft elkte zorgen, dat hij zo tijdig weer aanwezig is, dat er geen stoornis in degeregelde gang van zaken ontstaat. Daaraan heeft men zich stipt te hou-den en dat

gebeurt ook. Sommige kermisfamilies oefenen zelfs een grote invloed uit op het inhun dienst staand personeel dat uit zeer heterogene elementen bestaaten waaronder zich vele mensen bevinden, die van huis uit voor een ge-heel ander leven zijn opgeleid geworden, doch door eigen schuld tothun tegenwoordige positie zijn gekomen. Is een kermis afgelopen en heeft men nog tijd, dan werkt men watmeer op zijn gemak of laat men het personeel een dag, soms twee dagenvrij, met dien verstande dat, indien zij niet op reis gaan, zij op tijd thuisvoor de maaltijden en 's avonds op behoorlijke tijd binnen moeten zijn.De oude Madame Consael hield daarin zo de hand, dat zij zich niet teruste begaf voor dat de laatste man thuis was. Eigenaardig is, dat de kermisreizigers in elke plaats waar zij komen,een ankerplaats 'hebben bij een of ander winkelier, soms ook koffiehuis. 43






