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De veertiende nieuwsbrief van ons Reuzengilde

D

e ReuzenNieuwsbrief verschijnt periodiek om u op de hoogte te
brengen van het reilen en zeilen van de reuzin van Goirle en de reus
van Riel. Ook in deze lastige,spannende, maar ook verwarrende coronatijd reuze
veel leesplezier!
Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed. Reus Toon
mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia symboliseren de identiteit van de
Rielse en Goirlese gemeenschap.
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Goirlese reuzin en Rielse reus in tv-serie

O

p maandag 5 oktober jl. heeft Reuzengilde Goirle en Riel reuzin
Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke naar een filmstudio in
Soesterberg gebracht. Nadat ze negatief op corona waren getest, werden reus en
reuzin verwelkomd en toegelaten op de filmset. Zij zijn daar ruim een week
geweest voor filmopnamen voor een
vierdelige tv-serie, die in opdracht van de
VPRO wordt gemaakt door Willem Bosch.
Hij is een scenarioschrijver en regisseur uit
Tilburg, die schreef aan afleveringen van
onder andere de dramaseries Van God los
en Penoza.
(In een artikel in het Goirles Belang van 14
oktober jl. schreef ik dat filmmaker Pieter
Kuijpers de vierdelige televisieserie gaat
maken. Uit contacten met de VPRO is mij
gebleken dat Willem Bosch de regisseur is).
De dramaserie gaat over de IRA-aanslagen
in 1988 en 1990 in Limburg. Bij de aanslag
in Roermond op 27 mei 1990 werden vier
Australische toeristen neergeschoten,
waarbij twee van hen werden gedood (meer
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informatie hierover kunt u vinden op Wikipedia).
Een voormalig officierscasino in Soesterberg is omgevormd tot een tijdelijke
filmstudio, waarin een decor van een politiebureau uit die tijd is nagebouwd. In dit
politiebureau fungeren de Goirlese reuzin en de Rielse reus als achtergrond in een
aantal specifieke filmopnamen. Dat doen ze samen met de Roermondse reus, de
reus van Oisterwijk en de reuzinnen van Moergestel en Heukelom.
Naar verwachting wordt de tv-serie onder de naam “The Spectacular" eind volgend
jaar of begin 2022 door de VPRO uitgezonden.
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus hebben wij eerder alle activiteiten
van 2020 moeten afgelasten. Des te plezieriger voor ons Reuzengilde dat we dit jaar
toch nog een evenement hebben gehad met onze reus en reuzin. Met deze activiteit
hebben reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia Riel en Goirle in ieder
geval weer op de kaart gezet.
Ook vinden wij het bijzonder dat reuzin en reus gevraagd zijn voor serie op televisie,
gemaakt door een bekend regisseur. Dit eerste optreden in een televisieserie
smaakt ongetwijfeld naar meer. Wellicht worden de reuzin van Goirle en de reus van
Riel nog eens echte filmsterren!

Nieuwe reuzen in Aarle-Rixtel

U

it Aarle-Rixtel bereikte ons het leuke nieuws dat na enige vertraging de
reuzen Boel en Nolle, gemodelleerd naar een vermaard Aarles zangduo,
nu grotendeels gereed zijn. Zoals op bijgaande foto is te zien, hebben ze fraaie,
sprekende koppen gekregen. De koppen en handen zijn in polyester gegoten en
geschilderd. Onderstel en bovenlijf zijn inmiddels gelast. De armen van beide reuzen
moeten nog aan het frame worden vastgemaakt. Men is nu drukdoende de kleding
te maken. Reus Boel en reus Nolle worden ongeveer 3 meter en 80 centimeter hoog
en rijden op wieltjes.
Er is inmiddels ook een speciaal lied voor de Aarlese reuzen gecomponeerd door
Joep Gooiker van
volksmuziekgroep Binderin.
Aarle-Rixtel ziet ernaar uit Boel
en Nolle feestelijk te onthullen.
Wellicht gaat dit ergens in mei
2021 gebeuren. We blijven de
ontwikkelingen volgen.
Aarle-Rixtel mag trots zijn op
zijn twee prachtige reuzen. Niet
alleen een verrijking voor de
Aarlese gemeenschap, maar
ook voor het reuzenerfgoed van
Nederland.

Nolle

Boele

De reuzen Ellert en Brammert

I

n het Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord (Drenthe) staan de
beelden van de reuzen Ellert en Brammert. Over het volksverhaal van deze
reuzen zijn in de loop der jaren verschillende versies in omloop
gekomen, maar in de kern altijd hetzelfde gebleven. Ik heb de
verschillende versies samengevoegd en bewerkt tot het
volgende verhaal.
Uit de overlevering valt op te maken dat ongeveer vier eeuwen
geleden twee reuzen hebben gewoond in het Ellertsveld, het
indertijd woeste heideveld bij Schoonoord. Ellert en Brammert,
vader en zoon, waren grote, ruwe kerels, die in een hol of in
een onderaardse hut op de uitgestrekte heide woonden. Vanuit
hun verblijf stroopten ze de omgeving af. Wie niet dringend het
Ellertsveld moest passeren, waagde zich er niet. Vanuit hun hol hadden Ellert en
Brammert over het heidegebied draden gespannen, die met een bel waren
verbonden. Als een argeloze reiziger ongemerkt een van de draden raakte, begon
de bel te klingelen. Reus Ellert en reus Brammert trokken er dan meteen op uit om
de onfortuinlijke reiziger met dikke knuppels neer te slaan en te beroven. Veel
kooplieden vielen zo in handen van de roofzuchtige reuzen en wanneer ze het er
levend van af brachten mochten ze nog dankbaar zijn. Op een dag zagen vader en
zoon in het dorpje Orvelterveen een knap, jong meisje. Ze sleepten haar mee naar
hun hol. Het meisje moest daar vele jaren lang het huishouden doen. Nu zij bij hen
was, konden de rovende reuzen niet meer samen op pad gaan. Steeds moest een
van beiden het meisje in de gaten houden. Volgens de overlevering zou Ellert toen
hij alleen met het meisje in het hol was, haar de opdracht hebben gegeven om hem
te scheren. Zij rook haar kans en sneed hem tijdens het scheren de keel door met
het vlijmscherpe scheermes. Terwijl de reus in elkaar zakte, vluchtte zij naar huis.
Toen Brammert ontdekte wat er met zijn vader was gebeurd, zette hij de
achtervolging in. Hij kon haar net niet meer inhalen. De volgende morgen zag men
dat er een grote bijl stak in de deur, die het meisje achter zich had dichtgeslagen.
Brammert had haar op een haar na gemist! Het meisje en haar ouders verhuisden
daarna zo spoedig mogelijk naar een veiliger streek. En alle andere inwoners van
Orvelterveen, die de wraak van reus Brammert vreesden, verlieten het dorpje
eveneens.
Wat er van dit verhaal waar is, is niet meer na te gaan. Orvelterveen is inderdaad
een dorpje geweest tussen Orvelte en het plaatsje De Kiel (gemeente Coevorden).
Wat betreft karakter, gedrag en daden horen Ellert en Brammert beslist niet thuis in
het gezelschap van de Nederlandse reuzen. Maar ook een verhaal over slechte
reuzen mag ook wel eens verteld worden.

Nieuwe reuzin in Haaren

D

e gemeente Haaren wordt door een gemeentelijke herindeling
opgeheven. Het dorp Haaren wordt per 1 januari 2021 bij de gemeente
Oisterwijk gevoegd. Zoals bekend zijn er in deze gemeente al enige tijd drie reuzen/
reuzinnen: Peer Paorel van Oisterwijk, Gèèselse Ermelindis van Moergestel en
Heukelomse Mie van Heukelom. Derhalve was het zaak dat ook Haaren een reus of
reuzin inbracht. De dorpsgemeenschap is voortvarend aan de slag gegaan en dit

heeft erin geresulteerd dat op 28 november a.s. de reuzin wordt onthuld en haar
naam bekend wordt gemaakt.
We weten nu dus nog niet hoe de reuzin er precies uit gaat zien. Maar de tekening
bij onderstaand stukje van de werkgroep Haarense reus licht een tipje van de sluier
op. Daarop afgaande belooft het een schitterende reuzin te zijn. De nieuwe reuzin
zal dan ook zeker een reusachtige aanwinst zijn voor de reuzen en reuzinnen in de
gemeente Oisterwijk en voor de Nederlandse reuzenfamilie.
Reusachtig begin Haaren bij Oisterwijk (werkgroep Haarense reus)
Haaren 2020
Wat zie ik daar in de verte? Wat komt daar aan?
Het lijkt een mens, maar het is groot, reusachtig….
Oh ik zie het al! Het is onze reuzin!
Ze is op weg naar Oisterwijk.
Net als Haaren, dat de 4e kern van Oisterwijk wordt, wordt onze Reuzin de 4e reus/
reuzin van Oisterwijk.
“Ik zal in het kort haar legende vertellen”.
Zoals elk mens, is onze reuzin ook klein begonnen....
Lang geleden werd zij geboren in een herdersfamilie op ‘t Brabantse platteland.
Haar wiegje groeide zij snel uit, ze werd te groot. Met de lammetjes van de
Haarense schaapskudde huppelde zij over de heide.
Ze leerde vilten, spinnen en breien met de schapenwol. En het was best handig
om zo groot te zijn, ze had een goed overzicht over de kudde en zo kwam het
dat ze de kudde onder haar hoede nam, met al haar liefde en haar zorg.
In het dorp noemden ze haar “onze reuzin ut Haoren”. Het dorp waar ze met
gekerfde stokken Paaseieren ophalen, het dorp waar ze zich veilig voelde,
gemoedelijk en ver van stadse zorgen.
Toen kwam de tijd dat ze naar Oisterwijk ging en met haar de hele Haarense
gemeenschap.
Soms zul je haar nog wel eens zien lopen, in de verre verte, met een lammetje
beschermend op haar arm, niet rijk maar vol geluk!
Ze loopt dan waarschijnlijk mee in een van de Reuzenoptochten die in binnenen buitenland georganiseerd worden, gedragen door de hele Haarense
gemeenschap!
Want Haaren is reusachtig in gemeenschapszin.
Na een oproep in het Haarens Klokje is een kleine groep vrijwilligers aan de slag
gegaan om een eigen Haarense Reuzin te realiseren. De belangstelling voor de
reuzin breidde zich als een olievlek uit, met vrijwilligers, ondernemers en
verenigingen die allemaal hebben geholpen met vilten, naaien, ontwerpen, frame
bouwen, opslag van materialen en opslag van de reuzin zelf, ter beschikking stellen
van accommodaties, plaatsen van advertenties, kortom: Een reusachtig begin van
Haaren bij Oisterwijk wat geresulteerd heeft in onze eigen reuzin!

Vriend van de reus en de reuzin
Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben op 7 oktober 2018
aan heel veel mensen laten zien wat een Reuzenoptocht met reuzen, reuzinnen en
muziekgroepen inhoudt.
Zij hebben ook graag veel vrienden om zich heen. Het zou reuzefijn zijn als
iedereen die de reuzin en de reus een warm hart toedraagt, Vriend wordt van
Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend. U
kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl
of
secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl. U kunt ook bellen naar 013 5346700.

Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina en onze website:
www.reuzengildegoirle-riel.nl
Hebt u een (leuk) bericht voor de ReuzenNieuwsbrief?
Ik zie dat dan graag binnenkomen op e-mailadres:
m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl
of
secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.

