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2Q!-9tsàB1!!!lg .D_OÀpÊrgrN ( een recens i e )
De titel I'Oud-Brabants dorpsJ_evenr en de ondertitel rtlronen
en werken op het B+rabantse-plattel-andÍ, die gegeven zijn aaneen-verzameling aríkelen, die wijlên 'g"""""A van Dam uitEerd-e indertijd schreef, zijn niei ,o o.rárár"rr"n als nen zoukunnen veronderstellen. "Oost_Brabant zou dichter bij dewaarheid zijn, maar overigens is dit een boek, waarin zeervele lezers de oude situatie in de eigen streek zullen her_kennen.
Be?nard van Dan keek verder dan het kringetje van nerde, Hetis daa"on ook, dat 1k met veel plezler"-het aoor ,rBrabants
I{eem uitgegeven boek wi1 aanbevelàr, 

".r, d.e t-ezers van |Ge-
merts Heên. punten v;::n herkenning komt ook de Gemertse fe_zer op bijna elke b.:dzijde tegen.In de hoofdstukk:n rrDe BrabantÀe boerderij r, ,,Het nest makenop de Brabantse boerderlj voor l9OOr', 'rBiood. bakken op hetplatteland", "ltrovembeï' sf achtmaand'r,' "le Siàtoerr,, rrvoor vijf _tien stuivers en de kostr'r rover tret'drenen àn de dienstmei,d.rrrrOvor molens en rnulders met tot slot hegmuldeïsr,rrQver brou_lten en brou-we"i j uit vro"ger ti jd", 'rllli jnieer pastoor en zi jnongang, 'rOude gêbruiker bij sterven en begraven,, _ crn erroaar enkele te noemen van de meer dan !O ioofdstukken _ ke_ren we in gedachten teïug naar de goede oude tíjd, die wezelf hebben meegeraaakt of waaïover we zo iaai hebben horenpraten.
I;latuurli jk zijn de namen van sommige voorwerpen en de ge_brulkte dialectwoorden sons iets eiders dan Ín Ge:riert, maardpt kan afs veïpêti iLi
_in, 

het ej.genplaátseíijiË"ï:*;:iïïi"i"iïllr"ï:ï:ï:33Jï ;1];:Het. is nij opgevallen, dat C"re"t ,rerJàf,iifJ"o" maten in hetwerk met name genoend wordt. Het lijkt ;;-;;or ,,Generts Heenwel op zljn plaats daaraan uat neer aandacht te besteden.0p bladzijde 94 word.t vertet. over de ;;;;;;"g., 
',,aaraan veledorpen hun mooie marktprein te danken iJi;;;, r,,Iaa" naast d_iemarkten heeft bijna elk do-rp van enige n"i"ii""i" Ín de loopder ti.iden een wekêti ikse blursduá -Ë"orjàiïuu""A, 

die dàngehouden wordt in ce iona het maï;tpï; i r'*Ëà, 
"uun he?bergen,waarvan enkel hier en daar ds nanèn a1s ïKorenbeurs,, enrrvlas en Graanbeurs, nog herinneren ,u"- raà voornaamste
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functi-e uit vroeger dagen. lle a:.r,:,,c.rli jkste ondet, de dor-
pen als ltlill, Gemert, Veghel , om er enkele te noemen, hadd.en
op hun beursdag ook nog hun botermljn, in de regel een ge_noentelijke aangelegenheid, die werd afgedaan in een of an_der vertrek van het raadhuis, welk vertrek dan luisterde
naar de weidse naam van ÍWaag".
ItIu heb ik peïsoonlijk nooit gehoord van een botermijn in Ge_mert. Ik dacht, d-at rnen hier op Helnond- aangelrezen .was. De
Seurs ls míj wel bekend, naar kan iemand me verder informeren
over het a1 of nÍet bestaan hebben van een Gemertse boter_
mi jn?
0p bladzijde 97 wordt gesproken oveï d.e bekendheld, die Ge_
rnert genoot door de goede kwaliteit van de haver, die r,rijd
en zijd kopers trok.
0p bladzijde .1 Jl vindt men een tekening van een bierpot rnet
een kleln glaasje, waarover twee bladzijden verder Lrordt ge_
zegd, d-at nog lang na 1900 in Gemert en omstreken het bieïin koêle stenen oorpotten met tinnen deksel vooï de klant
kwam staan, vergezeld van kleine glaasjes voor het geval die
klant het liever daaruit dïonk dan de grote pot aan de raond
te zetten.
0p bladzijde 1l{ vordt een firna Verhoeven ult Gemert ge_
noend, d.ie zich .hal, gespecialiseerd in d.e fabricage van
"broodmachines" (=knêedmachines te gebruiken door brood.bak-kers) en die in 188f é6n van zíjn productên kLran plaatsen in
de bakkerij van de vader van de schrijver.
0p bladzijde 252 ,natd-t, ook weer vergezeld van eeÍr tekenlng,
verhaald, hoe de Mindêrbro e ders - Capuc i j nen van Hand.el jaar-
lijks in a1le parochies in de ongeving hun rondgang kwamen
maken om goed.eren in natura in ontvaïrgst te nemen.
Uit deze paar êanhalingen za1 al_ blijken, hoezeer het boekrrspeeltrr in onze eigen streek.
I{et zou nij niet ver\,ronderen els lezing van het u,erk bij ve_le feden van de krlng zoveel herinneringen oproept, dat zijlust krijgen om ook eens het een en andór, ioegósp..itst óp
Gernert, op papi-er te zetten en dit aan 'rcenerts Heen" toe tà
s tut'en ,
Rest mij nog enige woorden te wijden aan de vele tekeni-ngeni,n het boek, die nlet alleen het geheel verfraaien maar ookeen duideli jke ro1 spelen bij d.e têkst, orndat vooïal voor
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jongere lezers de getekende taferêlenr zoafs van de slacht
en het dorsen, de interieurs en de oudeï'tetse kernis met
koekslaan een duideliike taal spreken'
Naast deze tekeningen konen nog èen t\íaalftaf foto's in het
boek voor. l,[en kan het gehee] echt riik-geillustreerd' noe-
nen .

IIet zal intussen wel duldalijk ziin' dat
aanraden het boek te kopen. Het i-s geen
lezen, raaar ora het zelf te hebben er er
te gri j pen.

( Bericht aar pateï Lolfeld:)

ik iedereen wi1
boek on êennaaf tè
telkens opnieuw naar

Van der wii st.

tTweed-erde gedeelte van een akte van de schepenbank van Aar-
le-Rixtel betreffende een geschll tussen jonker Everaard van
Boshuijsen, heer van Croij' en Hendrik Jan Simons Coolen
betrefiende het gebruik van een weg aldaar. 16Jl augustus 11.
(Conf.min.schepeiprot, A.-R. inv.nr. R l2 fo)-.Q! vso.)

v.d.W.

HOEVE "DE KIEB001,{" ín 1155 .

Tn 1\J) had er een erfscheiding plaats van de hoeve ten Kie-
boom tussen Villen en Jan varr Zeeland.
Willem kreeg: de akker aan de Vrceyen Dick en de schop van
d.e hoeveI de akker in de l.lolenstraat geheten de ï,eemscuylen
met de kooien daarop staande;een heiveld, geheten de Breem-
horstq een eusel geheten de Spoerckt en het euseL achter de
hoeve.
Jan kreeg o.a. de hof en akker van de Kieboom tot de straatl
de hoge akker tussen de L'aterlaat en de Zandstràat ) de
Berglaren, het 0sseneusel aan de Groescuilen; het kalveïeu-
sel bij de hof,
Dit is één van de talloze akten betreffende goederen in Ge-
mert. nr komen enorm veel gegevens ín voor. Zaak is ech-
ter uit te zoeken, waar de stukken land gelegen waren en
dat is nj-et zo eenvoudig. ' X{en kan de proef nemen.
Interessant is de naam rrVroeyen lick". le 'rr''r woïdt afgê-
wÍsseld door de 'r1''. In onze eeuw was d-e Vlooiendijk verge-
ten, naar de rrvf ooieneengd't was nog een bekend begr:i p v6ór
in de Virmundtstraat. .. .,i ic+


