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Kanarjefokvereniging Het Geduld uit de vorige eeuw

door Floris van Einatten

Meerdere maren heb ik bejaarden horen zeggen dat de Gemertse
thuiswevers van wereer kanaries fokten. Niet arreen maar als
hobby maar ook als bijverdienste.
Ter bevestiging van een en ander zou gewezen kunnen worden
op bijgaande foto waar men een vogelkooi ziet ingepast in het
interieur van de weefkamer. Maar er is nog meer te verterren
van de Gemertse kanariefokkers, want zij waren nog rrgeorga-
niseerdrr ook!
op 22 juli 19o9 verscheen er in de Meierijsche courant een
bericht uit Gemert dat gewag maakt van een op 1g juri in ho-
tel De I(roon gevierd feest. l{ij citeren: rrDe kanarievereeni-
ging rHet Geduldr huldigde dinsdag het lid C. de Groot bij
geregenheid van zijn 4o-jarig ridmaatschap en offreerde hem
een drietal prachtige geschenken. rngezelschap van den voor-
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HET GEDULD.
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'Wat zijn re blli en vroliiL,
Wij jongens vau 't Goduld,

Bij 't nad'ren van de lente
Z,i" $J met vreugd verruld.

Dan Llinlt door bosch err reltlel
Een liefelijk geluid,

Alg daar de lijsters zingen,
Ale daar de merel fluit.

De koeloek cn de Lwartel,
Eet vinlje en de sijs,

De nacbtegaal en putter
Zingt, ieder op zijn rijs.

O I ilat gerxug der vogelen
Dat gtreelt ong aller oor

Dan paren rij ouz'zaugeu
Bii 't schoone vogelLoor.

lf,aar een vau alle vogels
Wordt meest door ons bemirrd,

't Ie do kanarievogel,
Eij ia one aller vrind.

met z[n schoouc reersD,
Zii bont of rood of gecl,

Ma^er... het gebeurt ook somtijds
Dat bij ona zeer bedroeft,'Wanneer hij in derr broeitijd
Ong taai geduld beproeft-

Dan is 't vooral het wijlje
Van den hanaricrnan,

Dat door haar slecbt' uranieren
Ons zoo bedroeven kao.

'Want heeft zli soms haar nestje
Met groote zorg gebouwd,

Gebeurt het toch niet zelden
Dat zij de boel rerbrousd.

Of ho€S zii hare eitjes
Met poot geduld bebroed,

En Lomt no veertien dagen
Eaar Lroost gezond en goed.

Dau geeft zij some haar jongen
Pr{s aon den hongrrdood;

'Wnt zegt ge er van, mlin vrienden,
Ie dan uw amart niot groot?

Of ziiu de jong' ontvlogen
Beeda aeu bet moederneat,

Dan plult de pop harr jongen
Den dong voor't volgend nest

Ja dan ontsteekt ge in gramschap,
Maer denh dan ann 't Ggduld,

Die echoone deugd voor folkers,'Wee daar eteede ranverYuld.

WU lll,clll ie de vare,
Dat zij uw eerete deugd,

Inilien gij van den broeitijd
Pleizier verracht en vreugd.
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W. P., Glanert.

aan de Gemertse kanariefokkers!

Eii atreelt ona bart eD oorerl
Uet liefe$L gel*eel.

Eij met ziin malsche zaDgeD,
Ziin rol- en vaterslag,

Eii zingt steeda blij eu vrolijk
Bii avond ern b$ dag.

Eii ig ,oo licht tevreden,
Slechts met een torrel zaad

Ie h{ ateeds levenaluetig
En ulDgt op olle maat.

nu rrr rfi$t r r u. lltslil. llELllu

Een gedictrt opgedragen
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maligen president Antoon Pennings en de ouderlingen J. v.d.
Bichelaer en M. v. Hout maakte de jubilaris in een landauer
een promenade door de straat. Recht hartelijk gefeliciteerd
door allen had de waardige jubilaar een genoegen als slechts
bij weinige feestelijkheden genoten wordtr etr ook de leden
van deze bloeiende vereeniging deelden in de vreugde van hun
oudste medelidrf.

En was dus in 19O9 aI minstens 4O jaar een kanariefokvereni-
ging in Gemert. Uit het krantebericht blijkt overigens niet
dat de kanariefokkers wever waren. Weliswaar is er wel een
Antoon Pennings bekend die een 15 jaar eerder hier agent of
conmissionair was van de Eindhovense te:tielfirma De Heer. In
totaal 70 e 80 Gemertse huiswevers weefden voor De Heer. Mo-
gelijk is de in het ls.antebericht genoemde oud-president van
de kanariefokvereniging dezelfde als de tussenpersoon voor
zotn slordige 75 Gemertse thuiswevers. De nu 86-jarige Rector
M.H.J. Pennings van Klooster Nazareth kent uit zijn jeugd een
Antoon Pennings die aan het Haageik woonde en die rfin kana-
ries handeldelf .....
We zijn we1 nieuwsgierig gerorden naar de handel en de orga-
nisatie van de Gemertse kanariefoklcers. Of was de vereniging
misschien toch meer een gezelligheidsvereniging?
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