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About this document
Published in 1905, "Handleiding voor het Sabelschermen" by L.
J. M. P. van Humbeek gives a clear and useful description of
sabre fencing, that is supported by 20 photographs of the author
demonstrating postures and techniques. It was written to be used
for the light sabre, which the author states also teaches the use of
the heavy sabre. The author further states that the style of fencing
he teaches originates from Italy.
The author, Leopold van Humbeek (1871-1942), was fencing
master at a number of naval or military academies in the
Netherlands (for example in Amsterdam), as well as teaching at
civilian clubs. In 1912, he coached the Dutch fencing team in
sabre fencing at the Olympics in Stockholm.
This document gives a full transcription of the original text, along
with good reproductions of the accompanying photographs.
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VOORWOORD.
De groote sympathie voor het schermen in het algemeen en voor
het sabel schermen in het bijzonder in maritieme en burger
kringen aan den dag gelegd, heeft mij er toe gebracht eene
handleiding samen te stellen voor het sabelschermen, volgens de
methode door mij onderwezen en die in binnen- en buitenland
erkend wordt als de eenvoudigste, de meest practische en de
meest logische en tevens als de meest artistieke.
Als de eenvoudigste, omdat alle handelingen in enkele
bewegingen kunnen worden samengevat.
Als de meest pracctische, omdat ze het mogelijk maakt te raken
zonder geraakt te worden.
Als de meest logische, omdat ze onderwijst àlle aanvalsmiddelen
met de sabel, zoowel houw als steek en de verdediging daartegen.
En eindelijk als de meest artistieke, omdat de hakpartijen, bij het
volgen van andere methodes voorkomende, er bij worden
vermeden en de woeste schermer tot eigen schade het nadeel
zijner tactiek ondervindt en er op leert terug komen.
Hoè deze methode, die van Italiaanschen afkomst is, dit alles
bereikt en op welke wijze zij den schermer opvoert tot eene
artistieke elegantie, die met effectieve houwen gaat gepaard, hoop
ik in de volgende bladzijden niet al te onduidelijk uiteengezet te
hebben, maar toch noopt het bewustzijn meer schermer dan
schrijver te zijn, mij tot het inroepen der toegeeflijkheid mijner
lezers.
Ware de uitslag even goed als het doel, dan had ik een
standaardwerk geschreven!
Dat het dit niet is, weet niemand beter dan ik zelf. Maar als dit
boekske, met al zijn fouten en gebreken, iets zal bijdragen tot
ontwikkeling der methode, die ik zoo lief heb en waarvoor ik ook
bij mijne leerlingen een enthousiasme heb zien gewekt, dat den
harden werker aanspoort en goed doet, dan zal ik daarin eene
heerlijke belooning en voldoening vinden.
Ja, veel geestdrift voor mijne methode heb ik opgemertk, veel
waardeering van mijn onderricht heb ik ondervonden van de
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heeren officieren van alle rangen en adelborsten, die ik de eer heb
te onderwijzen en het is mij eene aangename plicht hun daarvoor
hier dank te zeggen.
In het bijzonder breng ik mijn eerbiedigen dank aan den
Hoogedelgestrengen Heer C. N. Cazazux van Staphorst, luitenantkolonel, Commandant der Gymnastiek-Scherm-enZwemschool
der Marine te Amsterdam en de Weledelgestrengen Heer J. C. de
Kock van Leeuwen, 1e luitenant der mariniers, Hoofd van
Onderwijs dier zelfde school, die mij het vereerende verlof gaven
hunne brieven hier op te nemen, waaruit blijkt, hoe men in
maritieme onderwijskringen over mijne methode en hare
resultaten denkt.
En daarom heb ik met liefde en toewijding de taak op mij
genomen eene handleiding samen te stellen, waarin ik de moderne
sabelmethode getoetst aan de practijk mijner veeljarige ervaring
heb uiteengezet.
Moge de edele kunst van het sabelschermen er door bevorderd
worden, dan is de arbeid en de tijd, door mij aan deze handleiding
besteed, niet nutteloos geweest.
Amsterdam, October 1905.
L. v. Humbeek.

Amsterdam, 26 September 1905.
Den Heer
L. J. M. P. van Humbeek,
Professeur diplomé de l’école
normale d’escrime de Belgique
Ondergeteekende verklaart, dat door den heer Professeur
d’escrime L. J. M. P. van Humbeek met groote toewijding en veel
tact, gedurende de wintermaanden 1903-1904 en 1904-1905 les in
het sabelschermen is gegeven aan een belangrijk aantal van de
officieren der Koninklijke Marine in de Directie van Amsterdam,
en dat de lessen, die gehouden zijn in de ruime, uitstekend voor
dat doel ingerichte localiteiten van de woning van den heer van
Humbeek in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam, bijzonder
goede resultaten hebben opgeleverd en door deze officieren met
het grootste genoegen zijn gevolgd.
De luit.-kolonel, Commandant van de
Gymnastiek-, Scherm- en Zwemschool der Marine
(w. g.) C. N. Cazaux van Staphorst.

Bij deze verklaart ondergeteekende, dat hij, ten einde de
schermkunst bij officieren en onder-officieren der Kon. Ned.
Marine te bevorderen, van den heer L. van Humbeek, Professeur
d’Escrime, steeds de meeste medewerking heeft ondervonden en
dat het aan zijne voortvarendheid te danken is, dat de
schermkunst in Nederland, na jarenlang op dezelfde hoogte
geweest te zijn, met rasse schreden vooruitgaat.
Hieraan heeft ZExc. De Minister van Marine den eersten stoot
gegeven, door aan dezen, in België door ZExc. Den Minister van
Oorlog gediplomeerden schermmeester op te dragen, het geven
van schermonderricht aan de officieren der Kon. Ned. Marine en
aan de toekomstige zeeofficieren van het Kon. Instituut voor de
Marine te Willemsoord.
Zeer zeker zal dit nieuwe reglement veel bijdragen tot eene
grondige kennis van het sabelschermen, en ik hoop, dat de regels
en wenken hierin voorkomende, in ruimen kring ingang zullen
vinden.
De 1e Luitenant der Mariniers,
Hoofd van Onderwijs
aan de Marine Gymnastiek en Schermschool
(w.g.) J. C. de Kock van Leeuwen.
Amsterdam, 1 October 1905.

EERSTE DEEL.
===

HOOFDSTUK 1.
___
1. Het Sabelschermen.
Het Sabelschermen is oneindig veel moeilijker dan het schermen
met den dueldegen.
Niet alleen steekt men met den sabel gelijk met den dueldegen,
maar ook een voornamelijk dient zij tot het toebrengen van
houwen, die leiden tot de uitvoering van talrijke en van het
degenschermen afwijkende bewegingen.
Welke hoedanigheden dient een sabelschermer te bezitten?
Evenwicht, snelheid en eene volkomen zekerheid in het
toebrengen van den houw.
Somtijds moet eene beweging van bijna het geheele lichaam met
de schermbeweging samengaan, om hare uitvoering mogelijk te
maken.
Deze, schijnbaar misschien doellooze bewegingen dienen
methodisch te worden beoefend.
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eenigen hinder kunnen werken en dienen daarom in kracht en
lenigheid te worden geoefend.
Het vasthouden van den sabel is van grooten invloed op de
juistheid der houwen en stooten en op de beheersching van het
wapen.
Hij, die de sabel zoo vasthoudt, dat de puntrichting aan het toeval
blijft overgelaten, zal nooit leeren schermen. Wil men inderdaad
een schermer worden, dan dient men met volharding die
oefeningen te maken, die juistheid van richting geven en dat wel
zoo lang tot men instinctmatig, dus zonder er bij te denken,
correct is in zijne uitvoering.
Zijn arm en hand aldus ,,geplaatst,’’ dan moet men zich er in
oefenen eene bepaalde plaats op een gegeven oogenblik
nauwkeurig te raken.
Deze vorming wordt theoretisch en practisch in drie deelen
verdeeld.
Het eerste deel dient to oefening der spieren en is eene
voorbereiding voor het tweede deel.
Het tweede deel stelt den schermer in staat aan alle eischen van
aanval en verdediging te voldoen en gebruik te maken van de
physieke hoedanigheden in het eerste deel verkregen.
Het derde deel brengt den schermer tot de wetenschap of en in
welke mate hij van zijn natuurlijke middelen moet gebruik
maken.
___
2. De verdeeling van de Sabel.
De Sabel bestaat uit twee deelen: het gevest en het lemmet.
Het gevest dient tot het vasthouden van het wapen en beschermt
de hand.
Het bestaat uit de volgende deelen:
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De gevestboog van metaal vervaardigd, half cirkelvormig
en van twee gaten voorzien, tot het doorlaten van den
angel.
2.
De greep, die weer bestaat uit:
a. Het hout, dat hol is en waardoor de angel gestoken
wordt.
b. De sabelknop, voorzien van een schroefdraad, die op
het uiteinde van den angel wordt vastgeschroefd.
Het lemmet bestaat uit twee deelen:
Het eigenlijke lemmet en de angel.
Het eerste is licht gebogen en ongeveer 88 cM. lang; het is het
sterkst bij het gevest en neemt tot aan de punt geleiden in dikte af.
Het is vervaardigd van eenigszins buigzaam metaal en wordt
verdeeld in drie deelen.
1.
Het sterke deel, het dichtst bij het gevest.
2.
Het middelste deel evenals het sterke deel gebruikt voor
de weringen.
3.
Het zwakke deel dienende voor den aanval.
Men onderscheidt ook nog aan het lemmet:
a. De punt, die bij oefensabels is afgeplat.
b. Het scherp.
c. Het ruggescherp van af de punt tot op het zwakke deel.
d. De groeven op het plat aan weerszijden van de sabel
aangebracht om het gewicht te verminderen.
e. De rug tegenover het scherp, welke het dikste deel van
het wapen is.
Het eigenlijke lemmet wordt door den angel vastgehouden in het
gevesthout. De knop zit op het uiteinde van den angel
vastgeschroefd en knelt gevesthout en angel samen.
Een goed gemonteerde sabel moet in evenwicht zijn en goed in de
hand liggen, zoodat ze in alle richtingen gemakkelijk kan
gehanteerd worden, zonder de hand mede te sleepen in
onwillekeurige bewegingen. Iedere beweging moet volkomen
ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. Het zwaartepunt eener
sabel, die al deze hoedanigheden vereenigt, is gewoonlijk enige
cM. van het gevest.
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Het vasthouden van de sabel is van zeer groot belang om het
wapen juist te leeren hanteeren. De ondervinding heeft geleerd,
dat slechts dan een houw of steek met zekerheid kan worden
toegebracht, wanneer de schermer een zeer fijn gevoel van de
positie der hand heeft. Het effect der spierbewegingen dient
volkomen samen te gaan met de vingervaardigheid, die er gebruik
van moet maken en dit resultaat is slechts dan bereikbaar,
wanneer de sabel zoo wordt vastgehouden, dat ze drie
steunpunten in de hand vindt.
Eene speciale studie der handbewegingen is er noodig – mits de
sabel goed wordt vastgehouden – om den schermer de fijnheid en
nauwkeurigheid van beweging te doen verkrijgen, die de Italianen
,,pasteggio’’ en de Franschen ,,doigté’’ noemen.
Deze eigenschap, in het Hollandsch het beste aangeduid als
vingervaardigheid, stelt den schermer in staat, de sabel elk
oogenblik iedere gewenschte positie te geven, terwijl hij het
wapen volkomen meester blijft.
Met moet de sabel op de volgende wijze vasthouden:
De tweede geleding der vingers, met uitzondering van den duim,
plaatst men tegen den binnenkant van het gevesthout, de
wijsvinger het dichtst bij den gevestboog. Het ondergedeelte van
het gevesthout rust tegen de handpalm, den duim plaatst men op
den platten rug van het gevesthout tegen de gevestboog. Aldus
vastgehouden door twee tegenover elkander liggende
aanrakingspunten kan de sabelpunt licht bewogen worden in een
cirkellijn, welke beweging uitgaat van de handpalm. Deze wijze
van vasthouden is gewis vrij moeilijk voor den oningewijde, maar
de schermer ondervindt bij de toepassing aldra, dat deze methode
voordeelen biedt boven alle andere. Door haar verkrijgt men het
grootste weerstandsvermogen tegen de slagen van den
tegenstander en eene verbazende beheersching der eigen
sabelbewegingen. Ze laat de sabel vrij en licht balanceeren en
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(Fig. 1.)

--- 14 --geeft kracht en macht bij cirkelbewegingen, indien de elleboog
daarbij tot steunpunt dient.
Met nadruk dient erop gewezen, dat het gevesthout zich niet
bevinden moet boven de handpalm maar er tegen behoort te
rusten. Wijkt men af van dit natuurlijk steunpunt, dan gaat een
groot gedeelte van de drukking door de vingers uitgeoefend,
verloren en vermindert de zekerheid van richting. De verkeerde
houding, waarop hier wordt gedoeld, leidt tot zeer gebrekkige
resultaten; de hand verliest, om iets te noemen, daardoor het
gevoel van grootte der bewegingen, d. i. deze worden te wijd.
Hiermede is voldoende aangetoond dat de sabel slechts dan goed
wordt vastgehouden wanneer de drie bovengenoemde
samenwerkende steunpunten aanwezig zijn.
Om het wapen goed te richten, moeten alle armspieren werken,
maar de haard van alle bewegingen is de elleboog. De hand komt
eerst in de tweede plaats.
___
4. Stelling voor den Groet of eerste positie. (fig. 2.)
De rechterzijde gekeerd naar den tegenstander, het lichaam flink
rechtop, het hoofd omhoog, de linker schouder achteruit, de
knieën gestrekt zonder stijfheid, de hielen aaneengesloten, de punt
van den rechtervoet vooruitgericht, de voeten in een hoek van
90°.
De sabel vormt het verlengde van den arm, de punt op eenige cM.
van den grond, het scherp rechts gericht. De linkerarm gebogen,
de linkerhand in de zijde.
In deze houding vangt de groet aan.
___
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(Fig. 2.)

--- 16 --5. De Groet.
1.

Rechterarm omhoog tot schouderhoogte, scherp steeds
rechts gericht. (fig. 3.)
2.
Groet aan de tegenstander. Sabelbeweging in de richting
van de oogen met buiging van den elleboog, scherp links
draaien en elleboog tegen het lichaam. (fig. 4.) Vervolgens
punt laten dalen in horizontale richting naar den
tegenstander, scherp steeds links.
3.
Groet links. Armbeweging als boven en opnieuw
horizontaal strekken naar links. Het scherp blijft links
gericht (fig. 5.)
4.
Groet rechts. Armbeweging als boven en horizontaal
strekken naar rechts, terwijl het scherp naar rechts gewend
wordt. (fig. 6.) Hierna opnieuw in de eerste positie.
Gedurende de uitvoering dezer bewegingen, moeten voorarm en
wapen één lijn vormen. Het spreekt van zelf, dat de schermer
kijkt in de richting van zijn groet en dat het lichaam de
bewegingen van het wapen zoo sierlijk mogelijk moet volgen.
___
6. De Stelling.
Als een schermer goed in de stelling staat, moet hij capabel zijn
alle bewegingen van aanval en verdediging gemakkelijk uit te
voeren.
Eene correcte en natuurlijke stelling is noodzakelijk om
gemakkelijk de aanvalsbeweging te kunnen uitvoeren, die dikwerf
van uitval en snelheid afhangen.
Allereerst moet het lichaam zoo geplaatst worden, dat alle spieren
goed kunnen worden gebruikt.
De uitvoering van alle bewegingen hangt van de stelling af. Niet
genoeg kan er op gewezen worden van hoeveel belang het is eene
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(fig. 3.)

--- 18 --goede stelling te verkrijgen, die den schermer eene rustige
zekerheid geeft.
Van uit de eerste positie komt men in twee tempi in stelling.
1.
Breng de sabel in de lijn, scherp rechts.
2.
Kleine kniebuiging, waardoor een loodlijn uit de knieën
voorbij de voetpunten zou vallen; tegelijker tijd
armbuiging en sabel schuins omhoog, scherp rechts,
rechtervoet circa twee voet recht vooruit. (fig. 7.)
De rechtervoet gaat vooruit in de richting van eene lijn,
die de aanrakingspunten der hielen van beide trekkers
verbindt: deze lijn heet richtlijn.
Om de leerling te leeren goed en zonder fout stelling te nemen, is
het goed hem dikwijls het tweede tempo te doen herhalen. Vooral
lette men er op, dat het lichaam niet rusten mag op het
rechterbeen. De rechtervoet moet vrij bewogen en gemakkelijk
vooruit gebracht kunnen worden voor marsch en uitval.
Men heeft eene onberispelijke houding als:
de linkerknie precies boven de punt van den linker voet is
geplaatst,
de rechterknie is geplaatst boven den rechterhiel, ieder
been bij de knie gebogen is en beide beenen een hoek van
120° vormen,
de onderbuik zooveel mogelijk zijwaarts is gebracht,
zoodat de smalste zijde van het lichaam naar den
tegenstander is gekeerd.
___
7. Geldigheid van houwen of steken.
In de partij tellen alleen de houwen of steken boven de heupen,
met inbegrip van hoofd en armen.
Men onderscheidt twee lijnen: de hooge lijn, omvattende arm en
bovenlichaam en de lage lijn, die het gedeelte onder den arm
bestrijkt.
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den arm van den tegenstander.
___
8. De Afstand.
De normale afstand is die, waarop de schermers met een uitval
elkander raken kunnen.
Men noemt den afstand juist, wanneer men een pas voorwaarts
maken moet alvorens den tegenstander met een uitval te kunnen
bereiken.
Men spreekt van grooten en korten afstand, alnaarmate deze
grooter of kleiner is dan de juiste afstand. In het laatste geval is de
afstand dan zoo, dat de schermers zonder voetverplaatsing
elkander kunnen raken.
Begrip en gevoel van den afstand is een groote factor van het
succes in de schermkunst. Om deze eigenschap te verkrijgen, is
eene langdurige oefening noodig in de schermzaal, waar alle
bewegingen met zorgvuldige juistheid moeten worden uitgevoerd.
Bij den aanval is het zaak altijd zoo flink mogelijk uit te vallen.
Bij de verdediging verdient het aanbeveling den leerling te
oefenen op korten afstand, opdat hij goed leere zich op dien
afstand te verdedigen, wat zonder speciale voorbereiding in de
partij altijd groote moeilijkheden oplevert.
Alvorens in stelling te komen, strekt men den arm, punt in de lijn.
De schermers staan dàn op normalen afstand, wanneer – beiden
haaks staande – de sabelpunten elkander aanraken.
Het is beter te ver dan te dicht bij den tegenstander in stelling te
komen om de overrompeling van een onmiddelijken, krachtigen
aanval te voorkomen.
___
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(Fig. 4.)

--- 21 --9. De Marsch.
In stelling staande maakt men een pas voorwaarts door den
rechtervoet in de richtlijn vooruit te brengen. De lengte van den
pas wordt natuurlijk beheerscht door de omstandigheden. De
linkervoet volgt en wordt op denzelfden afstand geplaatst als hem
vóór den pas van den rechtervoet scheidde. De voetpunt mag
nooit zwaar op den grond nederkomen en de opening tusschen de
knieën moet steeds behouden blijven.
De beenbeweging vloeit voort uit de voetverplaatsing; eene
voorafgaande buiging der knie werkt schadelijk; men merkt die in
het bijzonder op bij eerstbeginnenden en verder bij hen, die niet
begrijpen hoe noodig het is, dat de tegenpartij niet door eene
onwillekeurige beweging op het oogenblik van den aanval wordt
voorbereid. Tevens vloeien er tijdverlies en vertraging der
beweging uit voort.
Ook mag de linkerknie niet voor den marsch gestrekt worden. Het
lichaamsgewicht zou daardoor geheel op het rechterbeen komen,
het evenwicht verstoord worden en de aanval des te langzamer
geschieden.
___
10. De Pas achterwaarts.
Breng het lichaamsgewicht eenigszins over op het rechterbeen
zonder de stelling in eenig opzicht te veranderen, plaats den
linkervoet achteruit en snel daarna de rechter waardoor de
onderlinge afstand van voor den pas wordt hersteld.
Zoowel bij den pas voor- als achterwaarts dient men er op te
letten, dat de hielen weer op den gewonen afstand van elkander
komen, opdat de stelling niet verandere. Elke pas moet zonder
schokken of stooten worden uitgevoerd; het bovenlichaam blijft
onbewegelijk.
___

--- 22 ---

(Fig. 5.)

--- 23 --11. De Sprong achterwaarts.
Deze wordt uitgevoerd als volgt: Buig hoofd en bovenlichaam
achteroveren breng den rechtervoet circa 50 cM. achter den
linker; daarna weer in stelling, waarbij op de buiging der knieën
dient gelet.
Veel oefening eischt deze beweging, om beenen en bovenlichaam
te gewennen aan het bewaren van het evenwicht. Maar ze is de
moeite der oefening wel waard. Door den sprong achterwaarts
kan men den tegenstander een armhouw toebrengen op eene
voorbereiding van den aanval.
___
12. De uitval. (fig. 8.)
De uitval is de meest krachtige van alle schermbewegingen. Om
uit te vallen strekt men krachtig het linkerbeen en den rechterarm,
tegelijkertijd brengt men den rechtervoet circa 50 cM. vooruit,
terwijl de linkervoet niet kantelt maar plat blijft staan.
Het spreekt van zelf dat het lichaam bij den uitval eene snelle
verplaatsing ondergaat. Maar als de rechter voet den grond –
zonder stamp – raakt (bij het vooruitbrengen gaat hij er vlak
langs) moet ook de beweging van het bovenlichaam ophouden en
dit, met uitzondering van den rechterarm natuurlijk, onbeweeglijk
staan. De uitval hangt alleen van de beenen af, het bovenlichaam
wordt een weinig voorovergebogen, de schouders blijven beiden
op dezelfde hoogte en de rechterknie komt boven de hiel. De
rechterarm mag bij den uitval vooral niet dalen. Ook mag het
lichaamsgewicht niet al te veel op het rechterbeen rusten; blijft
het bovenlichaam in evenwicht, dan komt de schermer weer des
te sneller in stelling. Dit opstaan dient zoo snel mogelijk te
geschieden, daar de arm daarbij steeds gemakkelijk te treffen is.
De uitval wordt uitgevoerd in een tempo, zoo snel mogelijk, als
een pijl uit den boog. Het afstandsgevoel beslist over de

--- 24 --lengtebepaling van den uitval om den tegenstander te kunnen
bereiken.
Het beste is steeds goed afstand te houden en zoo ver mogelijk uit
te vallen, maar men moet altijd snel kunnen opstaan.
___
13. Het opstaan.
Terwijl een snelle uitval leidt tot het raken van den tegenstander,
daar hem de tijd tot wering ontbreekt, voorkomt zuiver opstaan
het ontvangen van den nahouw, indien de aanval niet is geslaagd.
Dit komt natuurlijk het beste uit tegenover langzame schermers.
Een ieder dient zeker te zijn van zijn snelheid in het opstaan. Dan
kan hij uitvallen met eene zekerheid in verhouding tot de
gemakkelijkheid waarmede hij kan opstaan.
Om op te staan voert men de bewegingen van den uitval in
omgekeerde volgorde uit.
De voornaamste beweging van het opstaan is het buigen van het
linkerbeen, dat als een hefboom het lichaamsgewicht achteruit
brengt, waartoe echter de lendenen niet mogen worden gebruikt.
Ook bij het opstaan mag geen stamp gegeven worden. Uitval en
opstaan eischen beide groote en langdurige studie, wijl de
uitvoering onberispelijk dient te zijn. Hoe sneller de schermer,
hoe meer terrein hij bestrijkt, des te eenvoudiger kan zijn spel zijn
en des te grooter is zijn superioriteit.
___
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HOOFDSTUK II.
___
14. Voorbereidende oefeningen.
Om te leeren het wapen in evenwicht te houden en om snelheid en
juistheid te verkrijgen moet bijzondere zorg besteed worden aan
de voorbereidende oefeningen.
Deze vormen niet alleen de basis van het geheele onderricht, maar
ze behooren ook tot de dagelijksche oefening van den meer
gevorderden schermer. Door ze regelmatig te beoefenen brengt
men de armspieren tot ontwikkeling, verkrijgt men eene
opmerkelijke zekerheid van slag en verdwijnt alle aarzeling bij de
aanvalsbewegingen. Bovendien bieden ze uit hygienisch oogpunt
groote voordeelen aan.
Ze zijn, in het kort, sabelbewegingen in verschillende richtingen,
die den schermer juistheid van houw doen verkrijgen.
Men onderscheidt:
1.
De houw naar het hoofd (boven op het hoofd).
2.
De houw naar zijde of buik.
3.
De houw naar linker- of rechterwang.
De slagen worden genoemd naar het te treffen lichaamsdeel van
den tegenstander.
___
15. Houw naar het hoofd.
Aanvankelijk voert men deze beweging in 4 tempi uit,
beginnende in de derde positie (fig. 7.)
1.
Sabel in de lijn, scherp schuinrechts, nagels omlaag,
bovenlichaam krachtig vooruit door strekking van het
linkerbeen (fig. 9.)
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3.
4.

Punt omlaag om een boog te beschrijven, die links langs
het lichaam gaat, scherp omhoog, bovenlichaam achteruit
met strekking van het rechter- en buiging van het linker
been. (fig. 10.)
Voortzetting der draaiende armbeweging op dezelfde
wijze, houw naar het hoofd, waarbij het bovenlichaam
wordt vooruit gebracht als in (fig. 11.)
In stelling (fig. 7.)
___
16. Houw naar den buik.

Eveneens komende uit de derde positie bestaat ook deze houw uit
4 tempi.
1.
Sabel in de lijn als in het eerste tempo van den houw naar
het hoofd. (fig. 9.)
2.
Sabel in verticale cirkelboog achteruit, totdat het Wapen
zich bevindt rechts ter hoogte van het hoofd. Lichaams- en
beenbeweging als in het 2e tempo van den houw naar het
hoofd. De bovenarm komt hierbij op schouderhoogte. Het
scherp wordt rechts gericht. (fig. 12.)
3.
Houw naar den buik met lichaams- en beenbeweging als
in tempo 1. (fig. 13.)
4.
In stelling (fig. 7.)
___
17. Houw naar de zijde.
Ook deze slag bestaat uit 4 tempi en wordt uit de 3e positie
aangevangen.
1.
Punt in de lijn als 1e tempo hoofdhouw (fig. 9.)
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3.

4.

Sabel in verticalen halven cirkel achteruit met buiging van
den elleboog, zoodat de rechterhand vlak bij den
linkerschouder komt. Scherp naar links. Lichaams- en
beenbeweging als in het tweede tempo der vorige houwen
(fig. 14.)
Sabel in horizontalen boog vooruit in de richting van de
rechterzijde van den tegenstander. Het scherp draait hierbij
naar rechts. Lichaams- en beenbeweging als in het 3e
tempo der vorige houwen (fig. 15.)
In stelling (fig. 7.)
___
18. Houw naar linker- en rechterwang.

Deze worden evenzoo uitgevoerd als de houwen naar buik en
zijde. Alleen wordt de houw wat hooger gericht.
Algemeene Opmerkingen.
Als de leerling deze oefeningen goed uitvoert, moeten ze zonder
tempi in eens worden uitgevoerd. Van waggelen of beweging van
het bovenlichaam mag dan geen sprake meer zijn en de snelheid
der beweging moet steeds toenemen. Het snelste dient natuurlijk
de in tempo 3 genoemde beweging te worden uitgevoerd, die den
tegenstander moet treffen.
Alle armbewegingen moeten uit den voorarm komen en den
elleboog tot steunpunt hebben.
Na den houw moet de sabel in de lijn blijven, waarin men den
houw heeft toegebracht. Kracht speelt bij deze bewegingen bijna
geen rol. De vingers oefenen een geleidelijken druk uit op het
gevest en werken eerst ten volle op het oogenblik dat de sabel het
lichaam raakt.
Het zij nogmaals gezegd dat deze voorbereidende oefeningen de
basis vormen van het sabelschermen.
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--- 32 --Alle bewegingen van aanval en verdediging zijn van deze
bewegingen afgeleid. Hoe beter men de laatste machtig is, des te
gemakkelijker leert men de eerst genoemde.
___
19. Ansluitingen.
De aansluitingen worden gebruikt om den tegenstander te brengen
tot een aanval in eene bepaalde lijn.
De uitvoering geschiedt door het wapen tegen dat van den
tegenstander aan te sluiten.
Deze aansluiting sluit de lijn voor den tegenstander en wordt
zooveel mogelijk met het sterke deel van de sabel uitgevoerd op
het zwakke deel der andere sabel.
Er zijn 5 aansluitingen.
a.
1e aansluiting.
Uit de 3e positie laat men de punt links dalen en brengt
tegelijkertijd elleboog en gevest op schouderhoogte. Hierbij draait
men den arm zoodanig, dat het scherp schuins links komt; de arm
wordt gebogen en het wapen zooveel mogelijk in de richting van
de linkeroksel gebracht.
Door deze aansluiting wordt de lage lijn der linker lichaamshelft
afgesloten (fig. 16.)
b.
2e aansluiting.
Voor deze aansluiting richt men de punt op den heup van den
tegenstander, sabel in het verlengde van den arm, scherp rechts.
Hiermede wordt de lage lijn der rechter lichaamshelft afgesloten
(fig. 17.)
c.
3e aansluiting.
Deze aansluiting vindt plaats wanneer de tegenstanders in de
derde positie stelling nemen (fig. 7.)
Hiermede wordt de hooge lijn der rechter lichaamshelft afgesloten
(fig. 7.)
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4e aansluiting.
Uit de derde positie brengt men den arm naar links terwijl men
het scherp in dezelfde richting draait.
De hand wordt iets boven het middel geplaatst. De punt is gericht
op de oogen van den tegenstander maar iets naar links.
Ze sluit de geheele binnenlijn (fig. 18.)
e.
5e aansluiting.
Uit de 3e positie brengt men de sabel een weinig vooruit boven
het hoofd, waardoor dit lichaamsdeel gedekt wordt.
Men plaatst arm en elleboog zoodanig, dat de sabel in schuinsche,
bijna horizontale richting komt. De arm is licht gebogen. Nagels
naar buiten en scherp bijna omhoog gericht (fig. 19.)
___

HOOFDSTUK III.
20. De houwen.
Houwen noemt men de treffers, regelmatig toegebracht met het
scherp van de sabel op een ongedekt deel van het lichaam van den
tegenstander.
Voor de gemakkelijke uitvoering der houwen is de 3e positie aan
te bevelen.
De houw is dan regelmatig toegebracht als het sabelplat zich in
eénzelfde richting voortbeweegt.
Korte houwen zijn de houwen, waarbij de sabel langs de kortsten
weg, d. i. de rechte lijn, zijn doel bereikt.
Omhaalhouwen zijn de houwen, waarbij vóór de eindbeweging
een omhaal wordt gemaakt ten einde zich van de aansluiting van
den tegenstander los te maken.
Zoodra er gelegenheid is, moeten de houwen worden toegebracht.
Na den houw komt men weer in stelling.
___
21. Korte houwen.
a.
Houw naar het hoofd.
Door elleboogbeweging wordt de sabel iets achteruit gehaald om
daarna snel te dalen in de richting van het voorhoofd van den
tegenstander. Het scherp wordt naar beneden gedraaid, de nagels
zijn links gericht.
Deze aanval geschiedt met een uitval, waarbij de voet vooral niet
mag vooruitkomen vóór de armbeweging, ja, zelfs nog even
daarna. (fig. 11 met uitval.)
b.
Houw naar de zijde.
Een nauw merkbare cirkelbeweging, komende uit het
elleboogsgewricht, leidt tot de horizontaal toegebrachte houw
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--- 37 --naar de zijde, waarbij wordt uitgevallen met scherp rechts en
nagels naar beneden (fig. 15 met uitval.)
c.
Houw naar borst en buik.
Ook hierbij beschrijft de punt een lichte kringbeweging. De
borsthouw komt schuins op het lichaam aan. Scherp schuins links
naar beneden, nagels links naar boven. De buikhouw gaat van
beneden naar boven. Nagels geheel naar boven; scherp vooruit.
Beide slagen met uitval (fig. 13 met uitval.)
d.
Wanghouwen.
Deze komen zeer veel overeen met borst- en zijde houwen. Een
zijhouw hoog gericht raakt den rechterwang. Een te hoog gerichte
borsthouw, raakt het hoofd in de binnenlijn d. i. den linkerwang.
___
22. Omhaalhouwen.
Deze houwen worden uitgevoerd, nadat de sabels door de
aansluiting gekruisd zijn. In sommige gevallen echter dient deze
aanvalswijze ook wel om de aansluiting tegen te gaan.
Er zijn twee soorten omhaalhouwen.
De eerste soort wordt op de gewone wijze omgehaald, de tweede
gaat over het wapen van den tegenstander heen.
Doel dezer bewegingen is het raken van den tegenstander in eene
gesloten lijn, door middel van eene kringvormige losmaking uit
de aansluiting ondanks de belemmering veroorzaakt door zijn
wapen.
Wanneer de tegenpartij overgaat tot:
de 1e aansluiting, dan maakt men een omhaal naar rechts,
vermijdt diens wapen en treft den buik, scherp links.
de 2e aansluiting, dan brengt men
a.
den houw linksom naar het hoofd.
b.
den houw linksom naar den linkerwang of naar de borst.
Hierbij wordt de duim na den omhaal wat rechts gedraaid.
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--- 39 --de 3e aansluiting, dan kan men kiezen:
a.
den houw overheen naar het hoofd. Hiervoor brengt men
de sabel in verticale richting naar den rechterschouder,
gaat over de sabelpunt heen en treft het hoofd in de
binnenlijn. Middelpunt der beweging is hierbij steeds de
elleboog.
b.
Een omhaal van links naar rechts, waarbij men
linkerwang, borst of buik tot doel kan kiezen.
de 4e aansluiting, dan heeft men:
a.
als bij de 3e aansluiting, den houw overheen naar het
hoofd, maar nu in de buitenlijn.
b.
door een omhaal naar links, den houw naar den
rechterwang of de rechterzijde.
de 5e aansluiting, dan maakt men:
een omhaal naar rechts en treft naar keuze wang, borst of
buik.
Men maakt, wanneer men de lijn gesloten heeft door de 1e
aansluiting:
a.
houw linksom naar het hoofd.
b.
houw linksom naar linkerwang, borst of buik, waarbij, als
de omhaal drie kwart voltooid is, de sabelrichting wordt
gewijzigd en de duim rechts gedraaid.
door de 2e aansluiting:
a.
houw linksom naar het hoofd.
b.
houw linksom naar linkerwang, borst of buik, met
wijziging van sabelrichting en draaien van den duim.
door de 3e aansluiting:
a.
omhaal naar rechts en houw naar de linkerwang, den buik
of de borst.
b.
houw overheen naar het hoofd in de binnenlijn, indien de
tegenpartij op de aansluiting antwoordt met eene
drukking.
door de 4e aansluiting:
a.
omhaal naar links en houw naar de zijde.
b.
omhaal naar rechts en houw naar den rechterwang, indien
de tegenpartij met drukking antwoordt.

--- 40 --door de 5e aansluiting:
a.
omhaal naar rechts en houw naar linkerwang of buik.
b.
houw linksom naar het hoofd in de binnenlijn.
___
23. De steek.
De steek wordt toegebracht in horizontale richting met de
sabelpunt. (fig. 9 met uitval.)
Hij wordt uitgevoerd op drie wijzen: rechtstreeks, omgaand en
doorgaand, naar gelang de tegenstander zich bloot geeft, aansluit,
of de aanvaller zelf tot de aansluiting over gaat.
De steek is rechtstreeks, wanneer de tegenpartij zich blootgeeft en
men aanvalt met een steek rechtuit met uitval, uit de 3e positie
komende.
De steek is omgaand, wanneer men de aansluiting van den
tegenstander ontwijkt en met de sabel om diens wapen heen gaat
door eene beweging van den voorarm, waarbij de punt in de lijn
wordt gebracht.
De steek is doorgaand, wanneer men in de 3e positie aansluiting
neemt, een aanval brengt doorgaande in de geslote lijn en
glijdende langs het wapen van den tegenstander, waarbij men zorg
moet dragen zelf gedekt te blijven. Hierbij houdt men het zwakke
deel van de sabel van den tegenstander in bedwang met het sterke
deel van het eigen wapen en oefent er een geleidelijk
toenemenden druk op uit om met de sabelpunt in de te treffen lijn
te komen.
Bij elken steek is het scherp rechts gekeerd en staan de nagels
naar beneden.
Ten einde de trillingen van de sabelpunt te voorkomen en om het
wapen tevens nauwkeurigheid van richting te geven, moeten de
steken met gestrekten arm worden toegebracht, wat ook ten goede
komt aan de uitvoering van den uitval.
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--- 42 --Opmerkingen.
De steek is de eenvoudigste manier om zijn tegenstander te raken.
De aanval met den steek kan beschouwd worden als de meest
doeltreffende.
Ook in de verdediging speelt de steek eene groote rol, want de
dreiging met den steek heeft grooten invloed op den tegenstander.
Op den korten afstand is het gemakkelijker te steken dan
eenigszins krachtige houwen toe te brengen.
De uitvoering van den steek levert geene moeilijkheden op; men
leert ze zeer gemakkelijk.
Het is een vooroordeel, dat de steek gevaarlijk zou zijn. Zekerlijk
zou in een werkelijk gevecht de steek eene doodelijke wonde
veroorzaken, maar des te meer grond is er, om de verdediging
tegen den steek te beoefenen, wat zonder de beoefening er van
onmogelijk zou zijn.
Het toestaan van den steek bij het sabelschermen houdt de
schermers in bedwang in maakt ze voorzichtig.
Ze bewaren daardoor beter den afstand, rennen er niet op los en
treffen elkander niet herhaaldelijk gelijktijdig, zooals men dat bij
eene partij zonder steek zoo dikwijls te zien krijgt.
___
24. De weringen.
Weringen heeten alle bewegingen, die ten doel hebben een aanval
te onderbreken, uit de lijn te brengen of te ontwijken.
Men kan weren, hetzij door de sabel der tegenpartij tegen te
houden of weg te slaan, hetzij door een pas of sprong achteruit.
Het verkieslijkst is natuurlijk den aanval krachtdadig te
verhinderen door zich van de sabel te bedienen.
Achteruitloopen is geen schermen en belemmert den tegenaanval
na het terugtrekken, waarvoor in de schermkunst bepaalde regels
bestaan.
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--- 45 --We zullen later zien, dat men bij de wering met de sabel
onmiddelijk van het defensieve tot het offensieve kan overgaan.
Somtijds maakt men bij de verdediging gebruik van ontwijkingen
met het lichaam, die gemakkelijk zijn aan te leeren.
Om in den kortsten tijd eenig resultaat te bereiken, moet men den
blik op het schermen bij den leerling van stonde af opkweeken,
zoodat hij afstandsgevoel verkrijgt en de zekerste weringen leert
kiezen.
Men lette er op, dat de leerling zoo kort mogelijk leert weren,
want hij, die de sabel het beste in de lijn houdt, kan niet alleen op
zijn beurt snel aanvallen maar houdt daardoor tevens zijn
tegenstander op eerbiedigen afstand.
___
25. Enkelvoudige weringen.
Er zijn zes soorten sabelweringen:
a.
E e r s t e w e r i n g.
Plaats den arm als bij de 1e aansluiting, hand iets hooger
dan den linkerschouder, zonder echter het gezicht te
belemmeren. (fig. 16.) Deze wering dekt de geheele
binnenlijn en den arm tegen steek of houw.
b.
T w e e d e w e r i n g.
Sluit de lijn gelijk bij de 2e aansluiting (fig. 17) waardoor
zijde en voorarm tegen steek of houw gedekt worden.
c.
D e r d e w e r i n g.
Plaats arm en wapen gelijk in de 3e aansluiting (fig. 7),
waardoor de rechter bovenhelft van het lichaam en de
rechterzijde van het hoofd gedekt worden.
d.
V i e r d e w e r i n g.
Plaats arm en wapen gelijk bij de 4e aansluiting (fig. 18),
waardoor arm en borst in de binnenlijn tegen steek of
houw gedekt worden.

--- 46 ---

(Fig. 15.)

--- 47 --e.

V ij f d e w e r i n g.
Houding als bij de 5e aansluiting. Scherp omhoog, arm
licht gebogen, sabel in het verlengde van den voorarm
(fig. 19). Deze wering dekt hoofd en bovenlichaam.
f.
L a g e w e r i n g.
Plaats den elleboog tegen de zijde, laat den arm zakken tot
de hand op kniehoogte komt, waarbij het bovenlichaam
zooveel mogelijk moet doorzakken. De punt is gericht op
de borst van den tegenstander, de hand wordt zoo ver
rechts gebracht, dat de buiklijn wordt gesloten. Nagels
naar het lichaam gekeerd, scherp schuin links (fig. 20).
Deze wering dekt het onderlichaam.
De keuze tusschen bovengenoemde weringen wordt bepaald door
de richting van den aanval, dien ze moeten weerstaan.
Grondregel is, dat men met het sterke deel van de eigen sabel het
zwakke deel van de andere sabel moet treffen. De verdediging
tegen den buikhouw met de eerste wering zou bijvoorbeeld nooit
goed kunnen worden uitgevoerd, als de hand geplaatst werd ter
hoogte van het hoofd. De bekwame schermer laat zijn hand zoo
ver dalen, dat hij de houw vangt op het sterke sabeldeel, dicht bij
het gevest. De arm moet bij de weringen altijd gebogen zijn, wat
het duidelijkst blijkt bij aanvallen op de korten afstand.
Bovendien kan bij weringen met gebogen arm, den nahouw veel
beter worden uitgebracht.
In het algemeen kan men zeggen, dat de wering evenredig aan
den aanval dient te zijn en daarmede verband dient te houden.
Na de behandeling der enkelvoudige weringen moet thans worden
nagegaan, hoe men van eene aansluiting of wering tot eene andere
wering kan overgaan.
Uit de eerste aansluiting of wering komt men in:
de tweede wering: Door arm en sabel rechts te brengen op het
oogenblik, dat de aanval wordt uitgevoerd;
de derde wering: Door met de sabelpunt een halven cirkel te
beschrijven, waarbij de elleboog, als steeds, centrum der
beweging blijft;

--- 48 --de vijfde wering: Dezelfde cirkelvormige beweging maar gestaakt
ter hoogte van het hoofd.
de lage wering: Door den arm om te draaien en dan zoo te buigen,
dat de elleboog de heup raakt. Het scherp wordt naar links
gericht, het bovenlichaam zakt door en men is in de reeds
beschreven lage wering.
Uit de tweede aansluiting of wering komt men in:
de eerste wering: Door eene beweging van den voorarm wordt de
sabel naar links gebracht. Scherp schuins links omhoog en
men staat in de eerste wering;
de derde wering: Door een halven cirkel te beschrijven met sabel
en voorarm;
de vijfde wering: Door de sabel op te heffen door eene beweging
van den voorarm en het scherp vooruit en omhoog te
brengen.
Uit de derde aansluiting of wering komt men in:
de vierde wering: Door de sabel naar links te brengen voorarm en
gevest in eene rechte lijn, scherp links.
de lage wering: Deze beweging is gelijk de voorgaande.
Natuurlijk moet de hand en het bovenlichaam dalen om de
positie der lage wering te verkrijgen.
de tweede wering: De beweging van den tweede naar de derde
wering in omgekeerde richting. De punt beschrijft dan
weer een halven cirkel.
Uit de vierde aansluiting of wering komt men in:
de derde wering: Door de beweging van de derde naar de vierde
wering in omgekeerde richting. Elke aarzeling in de
beweging dient hierbij vermeden. De sabel wordt naar
rechts gebracht tot de positie der derde wering volkomen
is bereikt;
de vijfde wering: Door arm en wapen op te heffen, terwijl men
het gevest draait tot het scherp boven is. Men komt
zoodoende in de positie der vijfde wering.
Uit de vijfde aansluiting of wering komt men in:
de tweede wering: Door den arm langs de rechterzijde te doen
dalen zonder het gevest te draaien;
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--- 50 --de derde wering: Door een half cirkelvormige beweging met den
elleboog als bewegings-centrum;
de vierde wering: Door den arm zoo te draaien tot de positie der
vierde wering is verkregen, waarbij het gevest schuins
links wordt gedraaid;
de lage wering: Als boven met daling van hand en bovenlichaam;
de eerste wering: Door de sabelpunt omlaag te brengen waarbij de
armhouding zoodanig moet gewijzigd worden, dat de hand
met het wapen mee kan gaan totdat de houding der eerste
wering is verkregen. Deze wering schijnt misschien
onlogisch maar is inderdaad van groot nut. Zij misleidt
den aanvaller gemakkelijk en belet hem zijn aanval door te
zetten vóór de beweging is voltooid.
___
26. Kringweringen.
Een kringwering wordt uitgevoerd door na de aansluiting of
wering het vijandelijke wapen los te laten, een kringboog met de
sabelpunt te beschrijven en daarna weer aan te sluiten in dezelfde
lijn waarin de aansluiting werd opgeheven of waarin de wering
plaats vond.
Bij de derde en vierde wering in den kring gaat de punt onder de
sabel van den tegenstander door; bij de eerste, tweede en vijfde
wering in den kring gaat de sabel eerst over de punt van de andere
sabel heen.
Evenals de bewegingen der enkelvoudige weringen worden ook
die der kringweringen met den elleboog uitgevoerd.
Ze dienen tot wering van den steek, de houwen van onderen op en
de enkelvoudige schijnhouwen.
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--- 52 --Opmerkingen.
Alle weringen worden met gebogen arm uitgevoerd. Het
elleboogsgewricht vervult de belangrijkste rol bij het uit de lijn
brengen der andere sabel, waarbij men de sabel vooruit moet
brengen terwijl men den arm strekt. Er moet eene juiste
verhouding worden in acht genomen van de kracht van wering en
aanval. Terwijl een krachtige houw eene krachtige wering vordert,
noodzaakt een schijnhouw slechts eene matige tegenstelling. Door
deze wijze van doen wordt elke breede instinctieve beweging
vermeden en kan men op elke schijnbeweging antwoorden. Er
dient bij den aanvang van het onderricht op gelet, dat de leerling
zijne weringbewegingen uit de elleboog laat voortkomen.
Daardoor verkrijgt hij spoedig beheersching van het wapen en
juistheid van houw.
Overigens moet natuurlijk altijd elke nuttelooze beweging
vermeden worden.
___
27. Wering bij het opstaan.
Deze weringen worden, wat de armbeweging betreft, evenzoo
uitgevoerd als de weringen in stelling. Het eenige verschil bestaat
in het opstaan na den uitval.
Het is altijd goed na den aanval op te staan, vooral bij een
tegenstander die nahouwt. Zoodoende brengt men het lichaam
meer buiten bereik van de sabel en wint men tijd voor de wering
ingeval de nahouw met schijnbewegingen is samengesteld.
In het algemeen zijn er veel schermers, die gelijktijdig opstaan en
weren. De beweging van het bovenlichaam duurt echter langer
dan die van den arm. Wil men beide bewegingen gelijktijdig
uitvoeren, dan moet de armbeweging vertraagd worden en hoe
meer het bovenlichaam in den uitval is vooruitgebracht des te
langzamer moet dan de armbeweging worden uitgevoerd.

--- 53 --Wering en opstaan zijn twee verschillende handelingen. De
wering dient de terughouw zoo spoedig mogelijk te volgen terwijl
snel opstaan de verdediging zeer vergemakkelijkt.
___
28. De nahouw.
De nahouw is de houw, die onmiddelijk volgt op de wering.
Wordt hij uitgevoerd in antwoord op een nahouw, dan noemt men
hem wedernahouw.
Enkelvoudige terughouwen.
Deze worden in een tempo uitgevoerd. Ze bestaan uit een
enkelvoudigen of een omhaalhouw of ook wel uit een steek.
1
2
3
4
5
6
7

Nahouwen op de eerste wering.
Linksom naar het hoofd.
Linksom naar de linkerwang.
Rechtsom naar de rechterwang.
Linksom naar de borst.
Linksom naar den buik.
Houw naar de rechterzijde.
Steek in de lage lijn.

1
2
3
4

Nahouwen op de tweede wering.
Langs het wapen glijdend steek in de lage lijn.
Steek in de hooge lijn.
Houw naar de rechterwang.
Linksom naar het hoofd.

1
2
3

Nahouwen op de derde wering.
Langs het wapen glijdend steek in de hooge lijn.
Steek in de lage lijn.
Houw naar de rechterzijde.

--- 54 ---

(Fig. 18.)

--- 55 --4
5
6

Overheen naar het hoofd als men veronderstelt, dat de
tegenpartij de wering beantwoordt.
Linksom naar de linkerwang.
Linksom naar den buik.

1
2
3
4
5
6

Nahouwen op de vierde wering.
Rechtsom naar de rechterzijde.
Houw naar de rechterwang.
Houw naar het hoofd.
Houw naar de linkerwang.
Houw naar de borst.
Houw naar den buik.

Nahouwen op de vijfde wering.
1
Houw naar de rechterzijde.
2
Linksom naar het hoofd.
3
Linksom naar de linkerwang.
4
Linksom naar den buik.
Na de lage wering houwt men na als op de vierde wering.
De nahouwen worden uitgevoerd gelijk de houwen na de
aansluiting. Men lette goed op zijne stelling en voere den houw
alleen met den arm uit.
De nahouw moet treffen, vóór dat de tegenpartij is opgestaan,
anders is hij te laat voleindigd.
Men moet den leerling niet veroorloven bij den nahouw uit te
vallen. Om hem snelheid te doen verkrijgen moet men hem
aanvallen en snel opstaan. Hij moet zich dan haasten om de
ongedekte plaats te treffen, vóór de onderwijzer is opgestaan.
___
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(Fig. 19.)

--- 57 --29. Armhouwen.
Als aanval en nahouw kan een houw ook op den arm gericht
worden.
Men moet altijd met het scherp houwen. Doet men dit niet, dan
benadeelt men zijne eigene verdediging.
Het voordeel van de houwen met den sabelrug is uiterst gering
vergeleken bij het nadeel als de tegenstander weert en de hand
daardoor alle macht over de sabel verliest.
De schermer leert van zelf zich alleen van het scherp te bedienen
als hij zekerheid begint te krijgen in de hanteering van het wapen.
Leerde men den leerling met den sabelrug te houwen dan zou alle
juistheid van houw blijven ontbreken.
De armhouwen zijn afgeleid van de houwen naar het lichaam of
beter nog zijn daarvan eene verkorting.
Houwt men goed naar het lichaam dan leert men gemakkelijk den
arm te treffen. Een houw op de hand dient men te vermijden.
Voornamelijk uit hoffelijkheid om de verdediging niet te
belemmeren.
Het gebruik van het ruggescherp doet afbreuk aan het artistieke
van het schermen. Het is belachelijk als twee schermers
voortdurend trachten elkander een tikje op de hand te geven en
het leidt gewoonlijk tot niets. Daarenboven komen de houwen
met den sabelrug toegebracht gewoonlijk plat aan. Geen houwen
naar de hand, dus en zeker niet met het ruggescherp.
___

--- 58 ---

(Fig. 20.)

TWEEDE DEEL.
HOOFDSTUK IV.
___
30. De schijnbewegingen.
Alle op een aanval gelijkende dreigingen met houw of steek, die
de wering van den tegenstander bepalen, heeten
schijnbewegingen. De schijnbeweging brengt den tegenstander er
toe zich in een lijn bloot te geven, doordat hij de door den
voorgewenden aanval bedreigden anderen lijn sluit.
De schijnbeweging moet den tegenstander voorkomen als een
heusche aanval.
Om haar goed uit te voeren, om haar dit karakter van echtheid te
geven moet ze kort en snel zijn.
Op grooten afstand moet men, om aan een echten aanval te doen
gelooven, de schijnbewegingen in den marsch uitvoeren. De
illusie is dan volkomen, want zoo nodig zou men kunnen treffen,
als men ten minste voldoende is vooruit gekomen.
Maar om het gewenschte doel te bereiken moet men de
schijnbewegingen op den normalen afstand uitvoeren, waarop het
mogelijk is te treffen zonder te marcheeren.
Een schijnhouw op grooten afstand wordt óf instinctief óf
willekeurig geweerd.

--- 60 --Is de wering een uitvloeisel van de wil, dan dient ze er toe om
samengestelde bewegingen uit te lokken, die gelegenheid geven
tot een nahouw op den arm of tot een stopstoot (arrêt) op het
lichaam. Klaarblijkelijk is dan de wering alleen een voorwendsel
om toe te slaan en geen antwoord op de schijnbeweging.
Is daarentegen de wering instinctief uitgevoerd, dan ontwijkt men
ze en kan men na op normalen afstand te zijn gekomen, van die
ontwijking gebruik maken.
___
31. Aanvallen met enkelvoudige schijnbewegingen.
Deze bestaat uit twee bewegingen de dreiging met den
schijnaanval en de werkelijke daaropvolgende aanval, die bij het
ontwijken der wering wordt uitgevoerd.
De aanval met enkelvoudigen schijnbeweging, die met een uitval
moet worden uitgevoerd, wordt eerst in twee tempi beoefend
zoowel op normalen als op grooten afstand.
Op grooten afstand wordt marsch en dreiging gelijktijdig
uitgevoerd en vormen samen het eerste tempo. De wering moet
oogenblikkelijk ontweken worden. Deze ontwijking vormt het
tweede tempo van den aanval.
Om de dreiging meer schijn van waarheid te geven, is het goed bij
de schijnbeweging het bovenlichaam iets vooruit te brengen.
De krachtdadigste schijnbeweging is de steek, die tevens
gelegenheid laat tot dekking van den arm.
___
32. Schijnsteken.
Uit vijf aansluitingen kunnen de schijnsteken worden uitgevoerd.

--- 61 --1e tempo. Arm krachtig vooruit, sabel in de lijn, hand als in de
tweede aansluiting.
2e tempo. Ontwijking der wering op het juiste oogenblik, daarna
uitval.
Hieronder volgt een stel voorbeelden der voornaamste
schijnsteken, waarvoor de hierboven beschreven uitvoering niet
behoeft te worden herhaald.
Eerste Voorbeeld.
Onderwijzer --- Leerling
E e r s t e a a n s l u i t i n g.
1e tempo. Schijnsteek lage lijn.
T w e e d e w e r i n g.
2e tempo. Na ontwijking der tweede wering
kan de leerling als volgt eindigen: Steek hooge
lijn, houw rechterwang, linksom naar het
hoofd, linksom naar de linkerwang, houw op
den arm
of
eerste wering in den kring
kringstoot in de lage lijn, rechtsom naar de
zijde, houw onder den arm
Tweede Voorbeeld.
T w e e d e a a n s l u i t i n g.
1e tempo. Schijnsteek hooge lijn.
D e r d e W e r i n g.
2e tempo. Steek binnenlijn, overheen naar het
hoofd, linksom naar de linkerwang, linksom
naar de borst, linksom naar den buik, houw
naar de zijde, arm in de binnenlijn of op den
arm en armhouw van beneden naar boven
of
V ij f d e w e r i n g.

--- 62 --Steek in de lage lijn, zijhouw, linksom naar de
linkerwang of naar den buik, armhouw van
beneden naar boven en in de binnenlijn
of
E e r s t e w e r i n g.
Steek in de lage lijn, houw naar de zijde of op
den arm
of
T w e e d e w e r i n g i n d e n k r i n g.
Kringsteek van beneden naar boven, linksom
naar de rechterwang, naar het hoofd, de
linkerwang, de borst, den bovenarm
Derde Voorbeeld.
D e r d e a a n s l u i t i n g.
Eerste tempo. Schijnsteek in de binnenlijn.
V i e r d e w e r i n g.
Tweede tempo. Steek in de bovenlijn, linksom
op den arm, rechtsom naar de zijde of de
rechterwang, overheen naar het hoofd of den
arm
of
D e r d e w e r i n g i n d e n k r i n g.
Kringsteek in de binnenlijn, overheen naar het
hoofd, linksom naar linkerwang, borst of buik,
houw naar den arm in de binnenlijn, houw
onder den arm, linksom naar de zijde van
beneden naar boven
of
T w e e d e w e r i n g.
Steek in de hooge lijn, houw rechterwang,
linksom naar het hoofd, de linkerwang of de
borst, houw op den arm.
Vierde Voorbeeld.
V i e r d e a a n s l u i t i n g.

--- 63 --Eerste tempo. Schijnsteek in de bovenlijn.
D e r d e w e r i n g.
Tweede tempo. Steek in de binnenlijn of houw
overheen naar het hoofd, linksom naar
linkerwang, borst, buik of arm in de binnenlijn,
houw naar de zijde
of
V i e r d e w e r i n g i n d e n k r i n g.
Kringsteek in de bovenlijn, overheen naar het
hoofd, rechtsom naar de rechterwang of de
rechterzijde, overheen op den arm.
Vijfde Voorbeeld.
V ij f d e a a n s l u i t i n g.
Eerste tempo. Schijnsteek in de lage lijn.
T w e e d e w e r i n g.
Tweede tempo. Steek in de bovenlijn, houw
rechterwang, linksom naar het hoofd, de
linkerwang of borst, houw op den arm
of
L a g e w e r i n g.
Steek in de hooge lijn, houw rechterwang,
waarbij de sabel de hand van den tegenstander
passeert, linksom naar het hoofd, houw op den
arm, overheen naar den arm, het hoofd of de
zijde, rechtsom naar de rechterwang.
___
33. Schijnbewegingen in den marsch op grooten afstand.
Deze schijnbewegingen, die worden uitgevoerd buiten bereik van
de andere sabel, moeten de tegenstander doen gelooven aan een
aanval in den marsch. Hierbij doen zich twee mogelijkheden voor.

--- 64 --Of de tegenpartij weert onmiddelijk om de bedreigde lijn te
sluiten òf hij wacht hiervoor het juiste oogenblik af:
Wat hij doet is gevolg van gebrek aan ondervinding in het eerste,
resultaat van een vooraf beraamd plan in het laatste geval.
Is het mogelijk in het eerste geval, den aanval tot een goed einde
te brengen? Dit hangt geheel van den aanvaller af. Zijn succes is
alleen mogelijk bij groote snelheid en indien het aanvalsmoment
juist gekozen is.
Weert de tegenstander echter regelmatig, dan moet de aanval raak
zijn, aangezien de ontwijking der wering plaats heeft even vóór
de wering zelf. Bij gelijke snelheid is het voordeel dus aan den
aanval.
In de practijk komen beide mogelijkheden in groote
verscheidenheid
voor. Verschillende
keuze
van
het
aanvalsmoment leidt reeds tot andere bewegingen.
De schijnbeweging op grooten afstand verdient ernstige studie. Ze
is de basis der handeling in het schermspel.
Opmerking.
Het komt den leerling zeer te pas, indien hij dagelijks na de
aanvalsbewegingen een aantal weringen uitvoert.
Bij het onderricht in de weringen moet de onderwijzer èn
uitvoering èn nut der weringen doen uitkomen, totdat de leerling
op de hoogte is van alle mogelijke samenstellingen. Zoodoende
leert hij zelf den aanval vinden, die op elke wering mogelijk is.
Daarvoor ga men aldus te werk:
In plaats van een bepaalden aanval te gelasten zegge men Ik zal
deze of gene wering gebruiken, ontwijk ze.
Zóó wordt het oordeel opgekweekt, keuze van het moment en
snelle vastberadenheid.
___

--- 65 --34. De herhalingshouwen.
Een herhalingshouw, het woord zegt het duidelijk, is eene
herhaling van den aanval op den tegenstander, die niet nahouwt.
Somtijds heeft deze houw veel succes maar indien de nahouw nog
mogelijk is, wordt hij zeer gevaarlijk. Men zij dus zeer matig in
het gebruik en alleen tegenover hen, die gewoon zijn weinig of
niet na te houwen.
De herhalingshouwen komen in twee vormen voor:
1.
Als eenvoudige herhalingshouwen
2.
Als herhaling van den aanval.
Als een schermer onbeweeglijk blijft na zijne wering en men
brengt een tweeden houw in eenige open lijn, in den uitval
blijvende, dan brengt men een eenvoudigen herhalingshouw. Gaat
een schermer achteruit bij den aanval zonder te weren, dan brengt
men den linkervoet vooruit, waardoor men opnieuw kan uit- en
aanvallen en den terugtrekkende achtervolgen.
Dit is eene aanvalsherhaling.
Deze bewegingen dienen toegepast op de tot hiertoe bestudeerde
oefeningen.
___

--- 66 ---

HOOFDSTUK V.
___
35. Aanvalsbewegingen.
Deze zijn zeer talrijk en er zijn bepaalde voorschriften hoe ze aan
te wenden.
De beginselen, waarop ze berusten, kan men duidelijk en
volkomen definieeren maar men kan moeilijk zeggen welke
aanvallen op zekeren schermer de meeste kans van slagen bieden.
Uit een oogpunt van kunst bezien, dient elke aanvalsbeweging te
worden voorafgegaan door aansluiting der wapens. Dit beïnvloedt
de tegenpartij en verschaft dekking bij den aanval.
Men verkrijgt deze aansluiting door slag of drukking.
Haar doel is een lijn te openen, waardoor tevens een stopsteek kan
worden uitgelokt en dit te benutten.
Voert de tegenpartij een stopsteek uit, dan dient hij weer rekening
te houden met de mogelijke sluiting der andere lijn en zoo komt
men tot de eindelooze bewegingsketen, die schermkunst heet.
De vrees voor den stopsteek bij den aanval duidt op eene foutieve
wijze van uitvoering. Daarom heeft de stopsteek als momentstoot
zulk eene belangrijke rol bij het sabelschermen.
___
36. De sabelslag.
De slag op de sabel moet de tegenpartij uit de lijn verjagen.
Hij wordt uitgevoerd met het middelste gedeelte van het lemmet
op het zelfde deel der andere sabel.
Er zijn:
1
Enkelvoudige slagen.
2
Slagen met verwisseling van lijn.
3
Slagen in den kring.

--- 68 --Bij enkelvoudige slagen wordt de schok evenzoo toegebracht als
bij enkelvoudige weringen.
De slag met verwisseling van lijn wordt uitgevoerd bij de
verandering der aansluiting en wordt vooral toegepast van de
derde in de vierde aansluiting en omgekeerd, van de vierde in de
vijfde aansluiting, door over de sabel heen te gaan van de tweede
in de eerste en omgekeerd, van de vierde in de eerste aansluiting.
Een kringslag wordt uitgevoerd als eene kringwering.
Afgezien van het practische nut, versterkt de slag ook nog de
vingers en leert men er door zijn kracht op het juiste oogenblik
nuttig aan te wenden.
De slag moet met de vingers en niet met den arm worden
uitgevoerd. Eene zichtbare lichaamsbeweging zou de bedoeling
van den trekker verraden. De beweging wordt overgenomen door
den voorarm, waarbij de elleboog als bewegingscentrum dient. De
pols blijft onbeweeglijk om de punt richting te doen behouden.
Men noemt de slagen eerste, tweede, enz. of derde, vierde met
verwisseling van lijn of vijfde, derde kringslag, al naar de
aansluiting van den tegenstander waarin ze genomen worden. De
slag moet krachtig worden toegebracht en de armstrekking die er
op volgt, dient met groote snelheid te geschieden.
Op grooten afstand brengt men den slag in den marsch.
___
37. De drukking.
Deze wordt uitgevoerd in de tweede of derde aansluiting, door
aanraking der andere sabel.
Ze strekt tot het uitlokken eener tegendrukking om bij den aanval
de daardoor geopende lijn te benutten, en om afstand te winnen.
In de tweede of derde aansluiting oefent men rechts eene
geleidelijk toenemende drukking uit en vermindert den afstand
zooveel mogelijk om bij den slotaanval meer zekerheid te
verkrijgen.

--- 69 --___
38. Schijnbewegingen na slag of drukking.
Afgeleid van de enkelvoudige houwen kunnen ook de
schijnbewegingen op slag of drukking volgen.
Hiertoe genaderd moet de leerling volkomen op de hoogte zijn
van de uitvoering der schijnbewegingen, die reeds vroeger zijn
beoefend.
Na slag of drukking voert men de twee tempi der dreiging uit met
uitval bij de slotbeweging. De sabelpunt van den tegenstander
moet hierbij op den kortst mogelijken afstand door het wapen
gepasseerd worden. Het vinden van het juiste moment blijft altijd
eene quaestie van practijk en is eene hoedanigheid die de
schermer door zich zelf moet verkrijgen.
Opmerking.
In den beginne geschiede de uitvoering in drie tempi. In den
marsch slag of drukking, vervolgens schijnbeweging, waarbij het
bovenlichaam wordt vooruitgebracht en eindelijk slotaanval met
uitval.
Is in deze beweging vastheid gekomen dan brengt men ze tot twee
tempi terug.
1
Pas voorwaarts met slag of drukking.
2
Schijnbeweging en houw of steek met uitval.
Al dra kan men dan beide tempi ineen laten loopen en zoodoende
de snelheid vergrooten.
Door dit systeem wordt verwarring in de bewegingen en
complicatievrees bij den leerling vermeden.
___

--- 70 ---
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39. Inleiding van het gevecht.
Stille les.
Thans zijn we genaderd tot de bestudeering van die bewegingen,
die dienen tot het uitvorschen van aanvals- en verdedigingswijze
van den tegenstander.
Deze tactische bewegingen zijn van groot belang; ze leeren den
trekker niet alleen het gunstige aanvalsmoment kennen maar ze
verschaffen hem ook het voordeel, dat hij er de plannen van den
tegenstander door te weten komt.
Voor de bestudeering dezer bewegingen gaat de onderwijzer in
stelling staan (hij stelt de tegenpartij voor) en laat den leerling
verschillende bewegingen uitvoeren vóór elken aanval. Eene
schijnbeweging, eene aangrijping van het wapen, eene energieke
pas voorwaarts met eene dreiging bijvoorbeeld, en dat alles om de
bedoeling van den tegenstander gewaar te worden, om hem op de
proef te stellen. Acht de onderwijzer den leerling voldoende
voorbereid, dan valt hij aan op iedere beweging van den leerling
om hem practisch de verschillende phasen van het gevecht te
toonen.

--- 72 --Doet de onderwijzer, alsof hij de schijnbewegingen weert, dan
moet de leerling op het moment der wering aanvallen; strekt de
onderwijzer den arm of voert hij een armhouw uit, dan moet de
leerling weren en nahouwen. Stelt de onderwijzer eindelijk een
onbeweeglijke trekker voor, dan moet de leerling een
snelheidsaanval maken. Al deze oefeningen geven den leerling de
gelegenheid alle kundigheden toe te passen, die hij tot hiertoe
heeft verkregen. Den onderwijzer zij aanbevolen niet te snel heen
te stappen over deze oefeningen, die het assaut dienen vooraf te
gaan.
Thans wordt het initiatief bij den leerling wakker geroepen wijl de
onderwijzer geene bewegingen opgeeft, maar ze alleen uitlokt.
Deze phase van het onderricht wordt zeer juist genoemd: de stille
les.
Eerste Voorbeeld.
Onderwijzer --- Leerling.
T w e e d e a a n s l u i t i n g.
Halven schijnhouw naar het hoofd.
S t o p s t o o t i n s c h ij n.
Tweede wering en krachtigen nahouw naar het
hoofd.
S t o p s t o o t l a g e l ij n.
Willekeurige wering met nahouw.
Tweede Voorbeeld.
Derde aansluiting en dreiging met steek
onderdoor.
Krachtig uitgevoerden schijnaanval vooraf
gegaan door een slag.
Energieke steek onderdoor op het oogenblik
van den slag.
Wering en nahouw.
L a a t z i c h r a k e n.

--- 73 --Derde Voorbeeld.
Derde aansluiting en doet den leerling denken
aan een armhouw in de hooge lijn.
Schijnhouw naar de zijde.
Armhouw hooge lijn met sprong achterwaarts
om den leerling het raken te bemoeilijken.
Beslist vooruit met schijnhouw naar de zijde nà
derde wering, tweede pas voorwaarts met
schijnhouw naar de zijde en houw naar hoofd
of buik.
L a a t z i c h r a k e n.
Vierde Voorbeeld.
Wendt in eene willekeurige aansluiting de
bedoeling voor eene of twee weringen te
nemen.
Doet denken aan een aanval voorafgegaan door
eene schijnbeweging. Zéér snellen aanval met
een of twee schijnbewegingen.
L a a t z i c h r a k e n.
Vijfde Voorbeeld.
S a b e l o n b e w e e g l ij k i n d e l ij n.
Voorbereiding door den slag. Kiest het juiste
moment om met een houw- of steekaanval te
raken, voorafgegaan door een sabelslag.
L a a t z i c h r a k e n.
Zesde Voorbeeld.
Derde positie en halven schijnaanval met
moment keuze.
Blootgeven in de hooge lijn. Oogenschijnlijk
met beslistheid nogmaals bloot geven.
A a n v a l.
Stopsteek lage lijn.

--- 74 --Zevende Voorbeeld.
Tweede aansluiting en als halven schijnaanval
met momentkeuze steek lage lijn en houw naar
het hoofd.
In den marsch schijnhouw naar het hoofd en
steek in de lage lijn.
___
40. De lespartij.
Heeft de leerling eene volkomene en als het ware spontane
uitvoering van alle schermbewegingen verkregen, dan moet men
hem aan het assaut gewennen door als les eene partij met hem te
maken. Hierbij – de eerste kennismaking met het assaut – moet de
onderwijzer op alle plannen van den leerling ingaan om zijn
oordeel te vormen en om hem te gewennen aan het assaut. De
leerling brengt hierdoor zijne bekwaamheid tot grootere
ontwikkeling en leert er steeds beter door zijn hoofd te gebruiken.
Van deze zeer belangrijke les moet de onderwijzer tevens gebruik
maken om den aanleg en de eigenaardigheden van zijn leerling uit
te vinden en om hem te leeren van zijne lichamelijke en
geestelijke middelen zooveel mogelijk partij te trekken.
Iedere verkeerde beweging van den leerling moet hierbij worden
behandeld en verbeterd. Gewoonlijk maken de beginners een
overdadig gebruik van armhouwen en momentaanvallen. Om den
leerling hiervan terug te brengen, moet men hem wijzen op het
gevaar van den dubbelen treffer veroorzaakt door een
verkeerdelijk gebrachten momentaanval.
Men vergemakkelijkt het spel van den leerling door het vermijden
van stopsteken op den aanval en van kringweringen, die de
beweging onderbreken en vooral door niet al te snel na te
houwen. Dan kan de leerling opstaan en met in acht name van het
geleerde weren en den wedernahouw brengen. De beste methode
is de moeilijkheden langzamerhand te versnellen. De leerling
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zonder zijn zelfvertrouwen te verliezen. De ondervinding van den
onderwijzer is de voornaamste factor voor het succes van den
leerling. Als na verloop van tijd de leerling, moreel en physiek
voldoende vastheid en zekerheid heeft verkregen, maakt men de
bewegingen sneller en sneller, waardoor de assautles van
lieverlede overgaat in eene ernstige partij of kamp.
___
41. De kamp.
De kamp is het daadwerkelijk gevecht tusschen twee schermers,
gebruik makend van al hun kracht en talent. Zij spreiden al hun
list, doorzicht en helderziendheid ten toon. De beste tacticus, d. i.
hij, die het meest zijn hoofd gebruikt, zal zegevieren over de ruwe
kracht. In de schermkunst vult kennis lichamelijk nadeel aan.
Van een moreel en aesthetisch standpunt waardeert men spoedig
het goede der schermkunst maar ook de artistieke zijde van het
schermen is aller aandacht waard. De rijpe bevatting van het
intellect dient bij het schermen te werk gesteld en daarom vervult
het hoofd de voornaamste rol in de schermkunst.
Om daartoe te geraken is volhardende studie en groote liefde voor
de kunst een eerste vereischte.
Op het hygienisch voordeel onzer edele sport, die hersenen en
spieren gelijktijdig oefening brengt, behoeft hier zeker niet te
worden gewezen.
___
42. Algemeene regels.
Het verdient aanbeveling den leerling zoowel met sterke als met
middelmatige trekkers te laten werken, de eersten gewennen hem
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maken van bewegingen, waaraan het mechanisme nog niet al te
goed is gewend. Iedere nieuwe tegenstander biedt nieuwe
moeilijkheden aan, verscheidenheid van tegenstanders leidt tot
voorzichtigheid en overleg.
Het schermspel toont iemands karakter met minstens evenveel
juistheid aan als de schriftkunde. Houding, gewoonten en
opvatting vormen een vruchtbaar veld van waarneming.
Iemand van kalmen aard valt nooit in den blinde aan terwijl men
den man van opbruisend temperament herkent aan zijn levendig
en ongeduldig spel. Een nadenkend mensch treedt als tacticus op.
Openhartigheid komt uit in het melden der treffers en in het
verwaarloozen van kunstgrepen om ze te ontwijken. Tegenover de
zwakken tegenstander is het beste eerst zijn karakter uit te
vorschen; dit levert voor de partij zeer nuttige aanwijzingen op.
Tegenover een zenuwachtigen of ruwen trekker houde men goed
afstand en houwe men naar den arm terwijl een koel, fijn spel
noodzaakt tot het uitlokken van den aanval. Iemand, die spoedig
onder den indruk van anderen komt, kan overmeesterd worden
door een beweeglijk spel samengesteld met slag, schijnbeweging
en drukking.
Vorenstaande bemerkingen hebben betrekking op het
temperament van den schermer. Ten aanzien zijner houding geldt
het volgende.
Eenmaal in stelling staat de schermer ter beschikking van zijne
tegenpartij en dient hij elke onderbreking der tegenpartij door
opmerkingen of anderszins te vermijden.
Daarenboven is het spreken in de partij verboden. De
tegenstander heeft alle aandacht noodig voor het gevecht. Het is
daarom incorrect hem af te leiden door een middel dat aan de
schermkunst vreemd is.
Tegenover een zwakkeren tegenstander die zijn inferioriteit
erkent, gebruikt men niet zijne volle kracht. Hoffelijk is het, hem
een eervollen kamp te vergemakkelijken door zijn spel niet te
hinderen.
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Vooral geldt dit voor den middelmatige, die daardoor poogt eigen
fout op den tegenstander te schuiven.
Van den sterkeren tegenstander moet men trachten te leeren en
niet zijne bewegingen pogen te belemmeren of te beletten. De
schermkunst dient een hoffelijken strijd op te leveren.
Ridderlijkheid moet nog steeds daarbij den boventoon voeren.
Heeft men te doen met een minder hoffelijken of wel zeer
pretentieusen tegenstander, dan neme men eene angstvallige
correctheid in acht, wat tevens de beste les is, die men hem geven
kan. Steeds moet men op zijne positie letten. Gevoelt men zich
vermoeid, dan is een korte rust beter dan maar raak te schermen.
De sierlijkheid in het schermen hangt af van de zorg voor den
vorm en den eenvoud der bewegingen.
Nooit late men zich door hartstocht of drift mede sleepen; men
zou de gevolgen later moeten betreuren misschien. Integendeel
moet men steeds eene zekere reserve in acht nemen, die op
distinctie wijst.
___
43. Houding tegenover instinctieve schermers.
Men onderscheidt bij de schermers twee voorname types door de
Italianen zeer juist onderscheiden in ,,Schermitori’’ (schermers)
en ,,Tiratori’’ (trekkers.)
De eersten, vol eerbied voor de spelregels, nemen deze nauwgezet
in acht, hechten alleen waarde aan den mooien treffer en geven
niets om den toevalligen touché. Een kamp tusschen zulke
schermers is de triomf der tactiek.
Twee ,,trekkers’’ daarentegen gebruiken slechts hunne physieke
middelen en de zege is aan den gespierdsten na eene serie ruwe en
verwarde bewegingen. Voor zulke schermers is alle studie der
schermkunst verloren tijd.
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die schermers worden bedoeld, die instinctmatig en zonder eenig
nadenken handelen.
Zij bestudeeren niet de schermkunst maar zoeken slechts naar
middelen om te raken. De regelen der kunst bestaan niet voor
deze nihilisten of beter nog anarchisten der wetenschap. Zij willen
slagen zonder tactiek en pogen alleen in troebel water te visschen.
Hunne redeneering is deze: Is mijn tegenstander oplettend maar
eenzijdig, dan hak ik maar op zijn bovenlichaam in en is er alle
kans hem te raken. Slaat hij me, dan sla ik harder dan hij. Slaat hij
zijde, dan houw ik naar het hoofd; gaat hij naar het hoofd, dan
geef ik hem er een op zijn buik.
Deze redeneering, die in de schermzaal kan gevolgd worden
onder de bescherming van schermvest, handschoen en masker is
niets waard in het werkelijk gevecht. Onbedekt en onbeschermd,
zonder handschoen of masker, tracht ook de instinctieve schermer
zich te verdedigen; ook hij wordt dan beheerscht door de zucht
naar zelfbehoud.
De wetenschap doet ons de middelen aan de hand om zulk spel
ook in de schermzaal te beletten.
De methode leert ons elke soort van weerstand te voorzien; kent
men de wijze van doen van zulk een instinctieven schermer, dan
is het gemakkelijk zijn spel te weerstaan. En wel op zeer
eenvoudige wijze. Een dergelijke tegenstander weert niet,
ontwijkt het wapen niet, brengt geen momentaanval; hij stelt zich
er mee tevreden onveranderlijk en zoo veelvuldig mogelijk te
houwen, waar er maar iets te houwen valt en heeft daardan al
reeds een nadeel. Lokt men deze houwerij uit, dan komt hij met
de ongeordenste bewegingen vooruit, waarbij gemakkelijk een
stophouw op den arm kan worden uitgevoerd. Een goed schermer
mag door dergelijk spel niet worden in de war gebracht.
Onderstaande bewegingen doen het gewoonlijk wel tegen die
soort schermers en worden door de ondervinding aangewezen, en
in elk speciaal geval ook aangevuld.
a.
Slechts zeer zelden aanvallen en dan nog bij verrassing.

--- 79 --b.

Goed afstand houden en dreigen met een steek naar de
borst of een krachtigen houw naar den arm.
c.
Met kleine pasjes vooruit komen voor den aanval in twee
tempi of den houw uitlokken om deze met stopsteek of
stophouw te voorkomen.
d.
Den tegenstander in den waan brengen, dat men op zijne
dreigingen wil achteruit gaan met een armhouw. Dit roept
bij hem onregelmatige bewegingen te voorschijn, die
gelegenheid geven tot een stopsteek, vooral in de hooge
lijn.
e.
Door eene serie schijnbewegingen in schijn aanvallen, den
tegenstander volkomen opdringen, zoodat hij niet meer
achteruit kan, dan snel en met een enkelvoudigen houw
naar het lichaam aanvallen en eindelijk opstaan en weer
goed afstand nemen.
f.
Zich beperken tot eenvoudige bewegingen, die
gemakkelijk en snel zijn uit te voeren.
g.
Den tegenstander beletten op normalen afstand tot den
aanval over te gaan door steeds den grooten afstand te
handhaven. Hij moet dan overgaan tot den aanval in den
marsch, wat bij gebrek aan snel- en juistheid hem
gewoonlijk moeilijk valt.
Eindelijk zij nog aanbevolen tegen deze schermers steeds partijen
van weinig punten te maken. Om zijne superioriteit te kunnen
bewijzen, moet men niets aan het toeval overlaten en alleen op het
juiste oogenblik toeslaan.
___
44. Practische toepassingen van den aanval.
We hebben lang stil gestaan bij de belangrijke rol, die een juist
oordeel bij het schermen vervult. De keuze van het juiste
oogenblik voor eene beweging is een der moeilijkste dingen in de
schermkunst. Eenmaal in stelling oefent de eene schermer eene
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bewegingen dan weer door zijne onbeweeglijkheid of waardoor
dan ook. Begrijpelijkerwijze staat de mate van suggestie in
verhouding tot de superioriteit van den eenen boven den anderen
schermer. Dit psychologisch verschijnsel treedt aan den dag
telkenmale wanneer twee schermers de wapens kruisen. De
suggestie is niets anders dan de uitwerking van den sterksten wil
en maakt de rol van den beïnvloeden schermer passief, tenminste
voor dat oogenblik.
Bijna zou men kunnen zeggen, dat een aanval altijd door den
invloed der suggestie slaagt. Een aanval is inderdaad eigenlijk
niets anders dan eene beweging, uitgevoerd voor dat de
tegenpartij den tijd had zich er tegen te weer te stellen. De keuze
van het geschikste aanvalsmoment is niets anders dan het
benutten van het oogenblik, waarop de suggestie het sterkst
werkt.
Men ziet steeds in de partij, dat de zwakste de bewegingen van
den sterkste volgt en ze niet tegenhoudt. Neemt de sterkste eene
aansluiting, de zwakste beantwoordt ze, dekt hij de hooge lijn; de
zwakste doet eveneens, blijft hij stilstaan met de punt in de lijn
dan verroert zich de ander ook niet. Dit is geheel verkeerd. Men
moet van zijn tegenstander onafhankelijk weten te blijven, zijn
invloed leeren weerstaan. Gevoelt men zijne minderheid dan is
een beweeglijk spel steeds het verkieslijkst. De tegenpartij kan
dan niet zijne geheele aandacht wijden aan het agressieve maar
dient ook op te passen voor mogelijke verrassingen.
De vasthoudendste zal de overwinnaar blijven in dezen geheel
intellectueelen kamp. Er is reeds vroeger op gewezen, dat de
aanvallen met glijdingen het meeste tot de verdediging dwingen.
Ze dreigen dermate, dat ze de zenuwen van den tegenstander
beïnvloeden. Eerst moet men afstand winnen met de glijding, dan
brengt men een enkelvoudigen schijnaanval en heeft men
daarmede zijn doel bereikt dan eindigt men de voorgenomen
aanvals-combinatie.
Geeft de tegenpartij geene gelegenheid tot het maken van eene
glijding, dan past men den slag toe en brengt daarna een
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gebruikt worden maar men zij op zijne hoede voor de ontwijking
van den slag waarop een gevaarlijke momentaanval in de andere
lijn kan volgen. Om dit te voorkomen is het wel goed de hand
voortdurend in beweging te houden; men verbergt dan beter zijne
bedoeling als men den slag wil aanwenden.
Nooit mag men ongedekt aanvallen. Dikwijls ontmoet men een
tegenstander, wiens wapen men niet te pakken kan krijgen,
doordat het voortduren in beweging is of door momentaanvallen
naar den arm. Hiertegen is het beste, de derde stelling aan te
nemen en een pas voorwaarts te maken, zoodat de tegenstander
verlokt wordt tot een houw naar den arm. Inplaats van dien houw
te weren trekt men den arm terug, waarbij men de sabel in
verticale richting brengt en gaat vooruit met schijnbewegingen
overheen, terwijl na een of twee schijnbewegingen de slotaanval
volgt. De tegenstander, in de war gebracht door dat hij een gat in
de lucht gehouwen heeft, poogt te weren en deze wering is, dank
zij de schijnbewegingen, gemakkelijk te ontwijken. Dit
zoogenaamd vliegende aanvals-systeem is tevens uitstekend voor
het uitlokken eener wering om daarop na te houwen. Want de
tegenpartij is verplicht òf om den arm te strekken òf om uit te
vallen voor den houw naar den arm in welk laatste geval hij nog
meer gevaar loopt. Men komt dan tot de wering, enkelvoudig of
in den kring en het succes is zeker. Alleen bij de marsch is alle
voorzichtigheid noodig, omdat de aanval op de marsch steeds
mogelijk is en daarom moet men bij de marsch steeds eene
wering in de hand hebben.
Toepassing van den slag.
De slag is eene uitstekende voorbereiding voor den aanval, zelfs
indien hij niet verlammend of vermoeiend werkt op het
polsgewricht van den tegenstander. Heeft men de lijn door den
slag gesloten, dan gaat de aanval voort terwijl bij ontwijking van
den slag met momentaanval, de toebrenger van den slag gehouden
is te weren. Doet hij dit niet, dan is bij een dubbelen treffer het
ongelijk aan zijn kant.
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De enkelvoudige aanval onmiddelijk na den slag geeft weinig
gelegenheid tot ontwijking. Een spontaan uitgevoerde slag verrast
den tegenstander, die niet van plan was te ontwijken. Wil hij dit
wel, dan houdt hij gewoonlijk zijn wapen in de lijn. Men
dwarsboomt dan zijn plan door hem te doen denken aan den slag
in eene andere lijn dan waarin men hem toebrengt.
Men denke er aan, dat men geen enkel voornemen moet verraden
en dat de slag met den arm wordt toegebracht.
Toepassing der weringen.
De kringweringen onderbreken de bewegingen. Ze zijn daarom de
nuttigste tegen een gewoon, licht spel, samengesteld uit vele
schijnbewegingen. Het is dan ook goed de kringwering te maken
bij het begin en niet bij het einde van den aanval, zoodat de
nahouw onmiddelijk volgen kan op het contact der sabels.
Hierdoor wordt de tegenpartij gedwongen tot enkelvoudige
aanvallen, die gemakkelijker te weren zijn; eene beweging
samenstellen gedurende de schijnbeweging doet de snelheid
afnemen.
Toepassing der schijnbewegingen.
Worden de schijnbewegingen door kringweringen onderbroken,
dan moet men de overheenbewegingen toepassen om de
Kringweringen te vermijden.
Beginners pogen, zoodra ze in stelling staan te weren zelfs al zijn
ze buiten bereik. Tegen dezulken gebruikt men eene dreiging op
grooten afstand en ontwijkt in de marsch de door de dreiging
uitgelokte wering. Op korten afstand gekomen, volgt dan de
slotaanval.
Tegen schermers, die spoedig onder den indruk komen, moet men
de schijnbewegingen snel en de slotaanval langzaam maken;
tegen hen, die snel weren en de laatste beweging van den aanval
afwachten, moet men juist het omgekeerde doen en met een
snellen aanval eindigen.
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beweging, als schijn bedoeld, eerder een goed schermer raakt dan
een onervarene.
Toepassing van momentbewegingen.
Niet overbodig is het er op te wijzen, dat de momentaanval
plotseling moet worden uitgevoerd en na eene voorbereiding tot
of gedurende eene combinatie van den tegenstander, die men
wenscht te voorkomen.
De momentaanval moet een verrassing zijn en het succes er van
hangt geheel af van de oplettendheid.
Als voorbereiding van den stopsteek moet men een zekere vrees
voor den aanval voorwenden. Men moet steeds achteruit gaan bij
elke beweging van den tegenstander, dreigende naar den arm of
werende op grooten afstand. De tegenpartij verliest zijn geduld en
valt heftig aan. Dan is een vooraf berekende en krachtig
toegebrachte stopsteek uitstekend. Op het oogenblik, dat de
aanvalsbeweging wordt uitgebracht moet men een stopsteek
brengen. Doch men moet deze beweging niet misbruiken, te meer
waar ze de zenuwe van den tegenstander heftig prikkelt.
Op andere wijze wordt de armhouw als momentaanval
voorbereid. Hiertoe wendt men voor, dat men stilstaande wil
weren of een stopsteek brengen. De tegenstander poogt als
tegenbeweging een momentaanval te brengen en maakt daarvoor
een groot aantal voorbereidende bewegingen, waarop de
armhouw gemakkelijk kan gebracht worden.
De algemeene beginselen, hier neergelegd, zijn de vruchten van
persoonlijke studie. Iedereen dient ze te wijzigen naar zijn aard en
aanleg. De groote verscheidenheid en keuze van bewegingen
eischt een ieders initiatief en maakt het mogelijk zijn eigen
ingevingen geheel te volgen.
___
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Het schermen tegen de linksche schermers behoort eigenlijk
geene bijzondere moeilijkheden op te leveren.
Het eenige onderscheid bepaalt zich tot de lijnen, terwijl de
bewegingen bijna het zelfde zijn.
De linksche schermer toont den rug, waar de rechtsche schermer
de borst laat zien. De zijhouwen op de rechtsche schermers
worden de buikhouwen op de linksche en omgekeerd. Het is
moeilijk den linkschen schermer op borst of wang te raken,
doordat hij zich nauwkeuriger dekt dan de rechtsche. Deze lijn is
bij den linkschen schermer de bovenlijn terwijl het de binnenlijn
is van den rechtschen schermer.
Beter is het de houwen te richten op de linker lichaamshelft van
den linkschen schermer. De handigheid hierin vereischt eenige
oefening.
Met verwisseling van aansluiting moet men in de tweede
aansluiting een sabelslag brengen. In deze lijn is de linksche het
minst gevaarlijk, daar het gevest de hand dekt.
Bij voorkeur trekt de linksche in de binnenlijn der rechtsche
schermers. Deze dienen vooral de eerste wering te gebruiken om
onmiddelijk te kunnen nahouwen naar den buik of linksom naar
de zijde.
Een geliefkoosde armhouw der linksche schermers is de houw uit
hunne derde aansluiting van boven naar beneden omgehaald of
horizontaal van rechts komende.
Overigens is het beter de bestrijding der linksche schermers
practisch te bestudeeren dan theorie daaromtrent te verkondigen
of te volgen.
___
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Wil men de schermkunst grondig leeren en snel, zeker en correct
uitvoeren dan is het gebruik van de lichte sabel eene bepaalde
noodzakelijkheid en de zware sabel even beslist te ontraden.
De lichte sabel verhoogt het uithoudings vermogen, doordat
verlenging van den oefentijd daarmede beter kan plaats vinden
zonder dat het schermen er onder lijdt. Ze geeft grootere snelheid,
meer juistheid van richting, verschaft beter gelegenheid tot
combineeren en coördineeren, ontwikkelt den blik, maakt de
gedachtengang sneller, versterkt de spieren zonder ze te
verstijven. Haar gebruik verschaft den schermer alle
eigenschappen om elk gevaar zonder aarzeling tegemoet te
treden, wat in het bijzonder voor den krijgsman van groot belang
is.
Geheel verkeerd is de meening, dat oefening met zware sabels
zou noodig zijn om het oorlogswapen te kunnen hanteeren.
Herhaaldelijk toch is het gebleken, dat hij, die met de zware sabel
was geoefend, de mindere was van den schermer met de lichte
sabel en dat alleen, wijl hij achter ligt in de hoedanigheden
hierboven genoemd, die met eene zware sabel niet zijn te
verkrijgen.
___
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