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   Gilze en Rijen, april 2022 
 

 

Lezing 10 mei 2022 De geschiedenis van onze eet- en drinkgewoonten 
Waarom kent de gemiddelde Nederlander niet meer dan vier stamppotten en wordt er in de winter 

erwtensoep gegeten? Waarom houden Nederlanders van zoute haring en zoute drop, terwijl men in 

het buitenland daarvan gruwelt? Waarom gaan er op verschillende plaatsen in Brabant op 6 januari 

driekoningenzangertjes langs de deur en kleuren wij met Pasen eieren? Het heeft allemaal te maken 

met onze culinaire geschiedenis. 

Nu is het normaal dat je het hele jaar genoeg te eten hebt en 

dat je zelfs in de winter verse groenten kunt kopen. Toch is het 

nog maar ruim honderdtwintig jaar geleden dat met de 

uitvinding van het wecken een eind kwam aan de honger. Voor 

die tijd waren de mensen de hele zomer in de weer om 

voldoende voedsel in de winter te hebben. En ook nog voedsel 

dat lang goed bleef. Het vullen van de kelder was een 

intensieve taak die op Sint Maarten (11 november) klaar 

moest zijn. Drogen, roken, pekelen, inkuilen, onder vet of op 

zuur zetten, konfijten waren conserveringsmethoden die elke vrouw kende. 

Onze culinaire geschiedenis heeft alles te maken met wat er aan vlees/vis en groente voorhanden was, 

op welke manier men het goed kon houden en welke methoden men had om het te bereiden. Op een 

open vuur kook je namelijk heel anders dan op het fornuis dat in de negentiende eeuw zijn intrede 

deed. Veel van het voedsel dat wij gewoon zijn te eten, heeft een historisch verhaal: onze boterham 

met kaas, de beschuit met muisjes, friet met mayonaise, een Brabants worstenbroodje, een kopje 

koffie met een koekje. 

De lezing wordt verzorgd door Ineke Strouken. Zij was 32 jaar directeur van het Nederlands Centrum 

voor Volkscultuur, later Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De lezing op 10 mei begint om 

19.30 uur in het Heemgebouw ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. De lezing is uitsluitend voor 

de leden van Heemkring Molenheide. 

 

Stamboomcafé 
Kijk je ook naar ‘Verborgen verleden’ een tv-programma van NPO 2? 

Hierin wordt de stamboom van bekende Nederlanders onderzocht. Wil je 

ook meer weten over jouw voorouders? Kom dan naar Heemkring 

Molenheide. Speciaal voor jou zitten onze stamboomdeskundigen klaar. 

Op maandagavond 2 mei a.s. is er weer een ‘stamboomcafé’ van 
Heemkring Molenheide in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in 
Gilze. Van 19.00 tot 21.00 uur bent u welkom. 

In ons computersysteem zijn intussen meer dan 300.000 persoonsnamen opgenomen en ook niet-

leden met interesse voor stamboomonderzoek kunnen hier terecht voor het uitzoeken van de eigen 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


stamboom. Vrijwilligers begeleiden de amateurgenealogen. Deze vrijwilligers maken daarbij gebruik 

van verschillende archieven.   

 

Dodenherdenking 4 mei a.s.  
Net als voorgaande jaren is er op 4 mei weer een stille tocht naar de begraafplaats in Gilze. Dit om de 

oorlogsslachtoffers te herdenken.  

Dit jaar loopt de stoet een andere route dan voorheen: van het plein voor de kerk via de Kerkstraat en 

de Alphenseweg naar de ingang van het kerkhof. Iedereen wordt uitgenodigd om aan deze stille tocht 

deel te nemen.  

 

Nieuwe lid 
Hr. Koopman, Gilze  

 

Kwartaalblad De Mulder 
Binnenkort krijg je als lid ons kwartaalblad weer in de bus. In Mulder 162 (32 pagina’s) staan o.a. de 

volgende verhalen:  

- Kaasmakerij Bastiaansen (deel 12) 

- Ontstaan en groei van Autobedrijf Van Dorst in Rijen 

- Kamperen in 1945. Een verhaal over het vakantiekamp in Rijen voor kinderen uit Rotterdam 

- Het vaandel van buurtvereniging Meester Schrauwenstraat in Gilze   

 

Tentoonstelling 
De werkgroep is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling. Het 

thema zal zijn ‘Leer van Leer’. Gepland is deze tentoonstelling te openen op zondag 4 september 2022.   

 

Documentaire ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ 
Door de coronamaatregelen begin 2020 moesten wij  de geplande 

voorstellingen voor onze documentaire ‘Overleven in de schaduw 
van het vliegveld’  cancelen. Van meerdere kanten kwam de  vraag 

of het mogelijk is deze documentaire nog een keer op een groot 

scherm te vertonen.  Wij willen dit in het najaar van 2022 gaan 

doen. Wij zullen jullie tijdig informeren waar, wanneer en hoe je 

aan toegangskaarten kunt komen. 

   

Wiki Gilze en Rijen 
Via onze website kun je Wiki Gilze en Rijen bereiken. Op Wiki Gilze en Rijen staan inmiddels al een 

aantal historische onderwerpen zoals: Geschiedenis van Gilze en Rijen,  

Themapagina’s uit Weekblad Gilze en Rijen, Tweede Wereldoorlog in Gilze en Rijen, 

Vrouwengeschiedenis in Gilze en Rijen. Neem gerust eens een kijkje.  

https://wikimiddenbrabant.nl/Portaal:Gilze_en_Rijen
https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Geschiedenis_van_Gilze_en_Rijen
https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Themapagina%E2%80%99s_uit_Weekblad_Gilze_en_Rijen
https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Tweede_Wereldoorlog_in_Gilze_en_Rijen
https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Vrouwengeschiedenis_in_Gilze_en_Rijen

