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 e ReuzenNieuwsbrief  verschijnt periodiek om u op de hoogte te bren-
gen van het reilen en zeilen van de reuzin van Goirle en de reus van 

Riel. In dit  
nummer staat de Reuzencultuur centraal.  
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  

R euzen en reuzinnen bestaan al eeuwen, de reuzencultuur komt voort uit 
een eeuwenoude traditie. Wie kent niet het verhaal over de reus  

Goliath. In de Griekse mythologie komen reuzen voor zoals de Cyclopen en Atlas 
die de wereld draagt. In de Middeleeuwen werden in processies reuzen in de 
vorm van grote poppen meegevoerd. Ze stelden Bijbelse figuren of heiligen voor. 
Zo kon het ongeletterde publiek van hun bestaan kennisnemen. Ook werden in 
die tijd  reuzen op stadswallen geplaatst ter bescherming van de stad en om  
aanvallers af te schrikken. Tijdens de Franse revolutie werden veel reuzen  
vernietigd. Later keerden ze terug in dorpen en steden, maar met een andere rol 
en betekenis en verbeelden reuzen en reuzinnen vaak figuren uit de buurt of 
streek. 
 
Ook de Nederlandse reuzen  vinden hun oorsprong in een lang vervlogen tijden. 
In de Middeleeuwen waren er reuzen in onder andere Maastricht, Venlo, Bergen 
op Zoom. De historie van de huidige Nederlandse reuzen en de reuzencultuur in 
ons land is van meer recentere datum.  Reus Valuas en reuzin Guntrund van  
Venlo, reus Jas de Keienstamper van Boxtel en Gigantius, een van de drie  
stadsreuzen van Maastricht  zijn de oudsten van de huidige reuzen. Momenteel 
telt Nederland  35 reuzen, reuzinnen, reuzenkinderen en kleine reusjes. Er zijn 
een of meer reuzen en reuzinnen in Bergen op Zoom, Boxtel , Friesland, Heerlen,  
Hilvarenbeek, Hulst, Losser, Maastricht, Oisterwijk, Roermond, Sluis, Venlo, Gilze. 
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De jongste reuzen en reuzinnen zijn reus  Toon mee `t vèèreke van Riel (2015) en 
reuzin Johanna Abcovia van Goirle (2015), Philips de Goede, de derde stadsreus 
van Sluis (2018) en de Wouwse reus Peer Pap(2018). In de regio Midden Brabant 
bevindt zich de grootste concentratie met 13 reuzen, reuzinnen en kleine reusjes. 
 
Een betrouwbaar beeld van het  aantal reuzen en reuzinnen blijkt moeilijk te geven. 
Er zijn geen officiële tellingen van reuzen voorhanden.  De schattingen lopen erg 
uiteen, maar we kunnen ervan uitgaan dat er ongeveer 4500 reuzen en reuzinnen in 
Europa zijn.  In Spanje (Catalonië): 3000; in België: 700; in Frankrijk: 560;  
in Portugal 100 tot 150; in Italië: 60; in Engeland: 40. Op  wereldschaal  zijn er in zo'n 
240 landen reuzen en reuzinnen.  

D e reus van Riel en de reuzin van Goirle nemen dit jaar deel aan de vol-
gende evenementen: 

 
• zondag  12 mei, Venlo. Het Akkermansgilde viert zijn 425 jarig bestaan en 

viert dit onder andere met een historische optocht. Zo'n 60 schutterijen, gilden,  
• reuzengroepen en muziekgezelschappen zullen in een kleurrijke optocht door 

de stad trekken; 
• zondag 7 juli, Nieuwpoort (België). Hier vindt dan een heel grote Reuzenop-

tocht plaats met ruim 100 reuzen en reuzinnen uit binnen- en buitenland. 
Nieuwpoort is ook de stad met de grootste gedragen reus van Europa, Jan 
Turijn met een lengte van meer dan 10 meter!;  

• donderdagavond 6 juni: reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia  
nemen deel aan de intocht van de Goirlese Wandelavondvierdaagse; 

• zaterdagmiddag 29 juni : reuzin en reus luisteren de opening van de Goirlese 
Kermis op; 

• zondag 18 augustus, Belsele (België). Om zijn 40-jarig bestaan  te vieren laat 
de folkloristische- en reuzenvereniging De Kabaskes een Reuzenoptocht 
rondtrekken. De Kabaskes namen met 2 reuzen en 1 reuzin op 7oktober 2018 
deel aan de Goirlese Reuzenoptocht; 

• zaterdag 7 september, Deurne (Antwerpen). Onze reus en reuzin treden daar 
dan voor de derde keer  op in de grote internationale Reuzenoptocht.  Meer 
dan 100 reuzen en reuzinnen trekken door de straten van Deurne.  

De geplande grote Reuzenoptocht van Tilburg op zondag 28 juli gaat helaas niet 
door. Reuzengenootschap Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout  heeft de gemeente 
Tilburg niet bereid gevonden om een  voldoende financiële middelen beschikbaar te 
stellen. 

N a een telefoontje van  radio 3 FM dat een dj-team op 21 december 2018 in 
het kader van Serious Request langs Riel kwam, besloot de Ondernemers 

Vereniging Riel iets te organiseren. De ondernemers werden aangeschreven om 
geld bij elkaar te krijgen. Het bijeengebrachte geld resulteerde in een cheque van  

€ 500,-. De Boerenschuur plaatste een wensput die een bedrag van € 250,-  
opleverde. De bedoeling was dat burgemeester Mark van Stappershoef de dj's bij de 
Kerststal  zou ontvangen onder toeziend oog van reus Toon mee `t vèèreke.  
Vanwege de weersomstandigheden werd de ontvangst verplaatst naar  
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De Boerenschuur, waar de banieren van onze reus en reuzin prominent waren  
opgesteld.  Alles bij elkaar was het ondanks het slechte weer toch een leuke en  
geslaagde aktie!. 

O p 14 januari jl.  waren 6 personen uit Aarle Rixtel op bezoek bij ons  
Reuzengilde. Zij zijn leden van de Dikke Mik, een zelfstandige kerngroep 

binnen de Heemkundige Kring van Aarle Rixtel. De groep Dikke Mik richt zich op het 
in ere herstellen en in standhouden van oude gebruiken. Zij hebben het initiatief  
genomen 2 reuzen te bouwen. In Aarle Rixtel wordt dit breed gedragen en er is veel 
belangstelling voor. De reuzen zullen Boel en Nolle worden genoemd naar een  
vermaard Aarles zangduo dat de inwoners al jarenlang op een mooie manier  
vermaakt met hun liederen. 
We hebben uitvoerig verteld over het tot stand komen van de Goirlese reuzin en de 
Rielse reus en hen de constructie van reus een reuzin laten zien. Wij hebben hen 
Uiteraard veel succes gewenst bij het realiseren van hun reuzen. We zijn reuze 
benieuwd naar het resultaat. 

K ent u evenementen in Goirle of Riel waarbij reuzin Johanna Abcovia en 
reus Toon mee `t vèèreke voor een mooie opluistering kunnen zorgen? 

Wij horen dat dan graag. 
Ook zijn wij op zoek naar mensen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus willen 
begeleiden in Reuzenoptochten en bij evenementen. Het meelopen met reus en 
reuzin is niet alleen een reuzeleuke activiteit, maar zorgt ook voor een reuzeleuke 
dag. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met  
Jozef van den Corput via  e-mail  boerenschuur@planet.nl  
of telefonisch 013 5181796.  

R euzin 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.  
De Goirlese reuzin en de Rielse reus hebben ook graag veel vrienden om zich 
heen.  Het zou reuze fijn 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 door te 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 mijn e-mailadres: m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl   
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