
r 18 -

(een recenele )

Éet boek' vBerop ik his! tle aenilscht nll veetigen' heeft a1s

onatertiter " aan, vorn, !-"""rtr"a"nr" "1-l:Ik:f*dlg 
berang der

ï;ï;"iiË;""ot"t"p"" íi-rt"i vr"""ee land Yan de ni'ldereeu-

;;;-;;; de eergte vererd'oorlosrr'
Deze onclertlte] tg evei àuf aeI:jt als-volledig. Hil tegt' Yaar

het ol ga8t Eaa! "t'""t""i 
- 
io"vËe}; iijil" eu:rtoorèl tilrlnls €r

ï"àiË-"Ë"-à" áen derseriJk boek te ""htil:1:'
Deze VIEance "ency"ropeàle ven de nateri€Ie volkskunde'r Ís

het resultaat van 10 j""t tto""t" albêld ven de direkteur van'

het (velen van ons t"í*itx""á"i openluohtnuseua "3okriik" in

ielsiË, die helaae "p'1;-J;ïi-i9i4 
overreeil na JuÍst nos drt

r,rerk voltooid t€ hebbên'
;;;; ;;;-á;i dít verk is uitgegeven in.4.delen' die sezanen-

i'irï'rïió iiia"ria"" t"Ii;"--;;i--t9o fotors' YaarvÍIn 24 irr

kL€ur èn dan nog oo.,r"iái"r, 6t4 t€kaningen van de Èuteur zslf
ilen zal <le prila o"o 5óóó-ir-'pr"t 109 Bl voor verzend'ing

Ï'i ]- h o-' -:) 
-"oo' 

t ádereen b€sriip€I jik'iin'
lil"t "11""n 

a" e",,o"lril- prii" aó"à-nit- :"+8:i"" aarzelen oln

deze recenale t" s"r'"ii";;-t";" ":! 
het-f61t' dat het olr

vlre!3e volkskunde 8;;-;; nlet dlrekt oD het ll€derlandae

aronilgeblod. Toch het ik áeze aerzellng oPzij gezel' en ne}

on tle volgende reCensl:
il s"t t"it ls te biizonder on het onverner'l te latent
2. Dc lchrlJver llet fi;;-;"--"; over de glsns te kiiken ê18
-- ftt a"t noiftg of nuttlg vonilt
1- Dc lÍcitlrlandse Brebanáera voelen zl'ch vervant aan en

" ;;"i; in het Bergitche nabuurlsn'll
4. De vrnohrrren ari li-t""it"" ziln vaak even I'ntereEgant
-- .i l""t"aèE êls tlc overeenkoros t en '
voor een b€sprokins ;;';;;-;;;i kan lk b{lna vorstaan 'n€t
con oplollÍng "a,, 

ae' rtooialtuLken ' Deae .geven ÈaneliJk dul-

á"ii|t'""tt,."Át "e" tar eaÀtr€ffan' Eet "ïïi, *"rr,"oI Eaerdgerl€f
II Zitneubelen VII Eten eq tlrlnksn XIY X8t€n en geYich-

iif -i"tgt""t"r"" VIII Yoorlaad bevaren tsn

IY De elaapatede rx- i""i i"r't rtte Xv opschik en gchoon-

i' xf'"a"tg"'ti"r x Sietea'I e! 
'levotlê 

nask
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VI Kookgcrreilecbap It Splnnen XvI Wat overbliift.

XtI Sekken
Hierean l! nog toegerocgil hoofilrtuk
ulntra.

XYII algenene begchou-

ldll, allê na Fsptnnenh rrvetcnÍ vcrrachten, noóten beilcnken,dst attt rerk, -.hoe volledïg ook op ziJn terrein, zich beperkitot het huisraaal en de beloèpen tutten 'beschouvlng laet-. en<Iezelfile r€È6R oitbraken de lanilbouvrcrktullen.
D.er.rtaat teg€noy.! ilit.ve ..D êantal extiÁrc eantrcffón.
Er la,een verklarende 'vooralénliJst opgenornen,- een o}_ÉotrEing
ven ong€veel 2OO rusee .(elle door de echriJver ' peiaóorif:Ji
berocht), bêr r€gister op g]]g vborkorende p.""ooiiiii;i-à"
plactlnaren Er e€a zogene'àÉtlËli1irpper, een rágietai,det ve!_rlllt neer alle becproken onilcn€rpon en rroolrlsrpen.
Dcte zarkkLappot! had lk 'bveilge-ns liey€t ian let clnd vanhst vlgrtle rleel geri en J-n plaete ven daar nid.den irr, on de
rÀailplêglrg tê v.r&snakkelilken.
Dcze opeonrning iB trti}t )niet volledigt ne vlnder er verd.er nogsls btilagen ÍJ handrchriften, vaarbij een ln LgrZ tlooi
E. ![anclos gepub).loeerile brl€fiE€t l{oord-brabent s a bÍnn€nhulsln 184O. n

Een llist yan gereailpleegde boedelinventarj en, zov€l chro_
nologisch a1s op naan, nodigt ile lezer uit.tot verder ond6r-
zoek, vèt in nog sterkere nate geldt voor de biblÍografie,
die taLfoze boekgn en artikelen over het behandekle bevat.
De beechrÍJvlng van tle ruln IOOO foto's en tekenlngan vlnaltlen in aparte l-iratêa, ilr het netlerlands, duits, €ng€ls enfrans. Op het egrBtê oog kvauen d.eze vertalingsn llj overboê..
dig voor, naar ze kuanEn hun nut hebben.
llsof het voorgranil: log nlet voliloenile ls, verd nog toegc-
voegil een liJat van uurvcrknAkels ln het Vlaans€ laná, vaÀr-ln ia plaets van óe'tót ttu toe bêkend€ 45 ns.Een 270 zitn oB-
Banoron oa tenslotte eett'1{st veir huÍehoud.elilke vóorverpen
nct vernelilÍng y8n het J8er, yaall.n det voorvsrp voor hetcerst ln schrlftal$ke brorinen gevoàden vordt.
De opaomniag vgn a]. alar€ ,kennllbronDen zou Ei, do€n vergetén
lets te vanalalen over dd'lnhoud van de 16 hoof,drtnÉk.t, tllch.t eigenl{k boek ultáakdn. Aanknopênat blJ d"e zoëtáago-
noelalê l{is t- v.n 

_ 
taarete ieilelaliirgen,, etellen vc valt, alat

dc koffielolen (or ren voorbeeld Ie noenen) ln 1'l.lg voor het
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€erst verllsltl vordt in êen boedoll'iJBt
waarbiJ de schrilver ons vertelt' dat
verd ultgevonden.

al s 'rcef f emeu], cken'r , ,

de koffienolen in 1685

Dat Noord-Srabant hier en daar enige eandacht krijgt' bllkt
uit de vergchillenile aanhalingen uit rr3rabants lleesl" , net
vernelden ven enige pleetananen, zoals Yaghel en Lieshout'
alg over tle ln Selgisch LiEbgrg gebruÍkte stoêIen uit deze
plêatsen ,Jord.t gêsproken, en uÀt net aenhalen vên boedel-
liÍ"tet uit ierlo (t5zt) en Genert (tgtq). Voor deze laat-
ste íerd gebruik genaakt van nUn publiketie Ín Brebants
fleeu 1964 bIz. 128 (o.a. cte benani.ngen "drie houte stove"t
rrtr.eo houte scheplepels, tvee tlito roerlepels'r, "zoutdoos'rt
en (uiteraard,) "struifnee ( 

) .
Zoala bliJkt 1s een korte begchriiving van het boek niet tê
geven. fiet is den ook niêt tedoeld voor kort gebruik naar
voor telkeng opnieuv raadplegen, voor studier voor het op
een bijzondere prettlge manier kenatg nakerr net ]eren houden
van het Yleanee leven vsn rrro€8e!' rraalover Jozaf ïeyrs zo
gezellig, zo "aeppig" ea toch zo deskundig verteit.
Eêt rrerk is tebàstcl1en iii nevrouv Dr.J.Weyns, "Ter Speel-
bergan", Pereclreef ! , 28ó0 Beerzel (nefsie).
Ter illustrêtie van niJn betoog leat lk hier een tHeetêl uit-
trekeele volgen:
bIz. 8J{:
trEen in l9O4 gêbo!ên euppoost van het vleang€ Openluchtnuse-
un wilcle als ilnd nlet nÀar z{tn rrnoen'r (grootnoader) gaan ,

oudat h{t er 1n tle 'tbaklouv'r (trog) noest elapen. Àrne nen-
sen verden oudtiJde soos in de baktrog begrêven".
"E6t aleeg zou niet rlizen ln tle baktrog indlen aan het meel
nlet zou z{Jn toegevoegdt ofvel zuurdeeg ofvel gist. }aar 1s
I'natte giBt'r of brouv!íàt earrdroge 8i3t'r of bakkersgist".
'tEet r.ea te Tongeren d.at DiJ het voorverp van afbeelrling T

r[82 e]s t'gistkannêtJetr weld bekentl genaakt. In de baktrog kon
het <teeg geroon roet e€n broodnae vorden verileeldr naar daar-
toe kan e! ook êen bilzondê! voolverp d.j.enen3 een "de€Sschop-
J e " . . . . . . nbaktrog roet tleegschop" (tAt9 Van d.er yanr Gomertt
N.-Br.) s.e. Tt1tgeschraapt vord.en kan de baktroi ueerom net
bet altrnA voor a11e51el verk dat brood.nes heet'naa! ooil dàar-
toe yaa er oen bitzonder voorverpl de rttrogschraper" (afbeel-
itlnA T 4S+). Op Sruegols apreekvoordenBchl l derii 1i5t er een
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o-p de broodplank ontleraan r€chta".

bIz.101 ,i
rrDe ken, áen oeroud kultuureleuent (vat reede de -ko!tê ra.!

cloet veronderat e1len ) ttient een tve€vouallg doelr 1e het
hoofclbaar olalenenr 2e hetzelftle zulveren van vull en tr8e-

allerte'r. '!De luÍzenkaD ía8 èen flJne. Het beglneel 6!ven is
zeer oud en reetll op te nerken ee!r' ale kar uit tle 11e eeuv
van afbeelding T !6r[a, vaelvan één ziJde filner getanil ls ilan
ile andere. Onze noderne kanrn€n verl'8dên no3 ateetls het ver-
nelale doelr de ene helft erven 16 nog ateeils f{ntêntllg"'
Heerlen U. A. vên iter WiJst .

Bij w$re vatr synpÊthlehe aanvulling oP Eiln..8rtl'ke1 ln"Ge--
rerià nàeo"nr.5?- (wrnter 19'l4-1975 

'bLz. 
1o-28 ) gtuurils vrlend

"." á"" UiJst uit Èeerlen de tcket van een akte, Ee$ateer'l
16 Junj. 1556.
- ï"^ ffi-t totat els volgt ( net veglattnS, van cle getrulke-
liJka vetefreeen) r

trDat yoer ona coÍren ie Jan walrav€nBzoon van den Bongart
ele rÍlttich nan entle Jenneken z{incler huyaffrouv 'nil' 

lct hen

Xrrgriete na€tuêrflcke dochter Eder Eamrlokl van Éynetten
net harea gocoeren nonber haer gegeven ven den heer qgt von-
ni" aer 

"oË"p"tt 
gelick clat geuoendelick ên'I6 recht 1! entls

hobben geaeninderhant tíltte1ick ende erffelick vercooft op-
gedragei ende overgegev€n Potere Arieenszoon vea lJeerilt gê-
ï.""*ák"t hea geileáli vaa huyr boeff enile erffonls gelegen
ii"o"" dlr proËhien Yan Geoert 8l'laer teneven Stcnsicha
gáet alle eei lyde streckende van ilen grybcft enile erffenlE
id"r ""o 

Hout Yoelt op een etege encle SeneJrn ltraet alileep '

.... !€t conatiti6 toe gedaen dat Grletken voortcr€van h€er
fianricks caoet gebru€cÈen rel har€n leven lanck enile nae

haercler tloot aoè 6ê1 di€ cBn€t colren entle bl'iven ê!n detea
ooeper offte aen zyn kyniler Bonaler argelist 

'tatuE 
ut 

'uPra(iiiá) a"" rvl Juli teátee ví1lIen van zelant en'16 l{elravêni"

Der€ akt6 ontleclend, konen ve tot het volgende:


