
Effe noar Geffe 
Boeren, burgers, buitenlui en veel vrijwilligers 
 
 
Na de molenfeesten in 1976 werd de Middenstandsvereniging Geffen opgericht en besloten ze het 
jaar erop weer een markt te organiseren. Effe noar Geffe was hiermee geboren. Elk jaar vindt de 
markt plaats op de eerste zondag in september. De mannen van het eerste uur waren Jan van 
Ravenstein, John van de Goor, Stef Leijten, Jo van Druenen en Harrie van Lee. Sindsdien is de 
populariteit van de Geffense ‘boerenmèrt’ blijven stijgen. En elk jaar komen er meer mensen bij die de 
markt voor het eerst bezoeken.  
  

Effe noar Geffe bestaat al achtendertig jaar. Met het schaamrood op de kaken 
moet ik bekennen dat ik er in al die jaren nog nooit geweest ben. Ter verdediging 
zij aangevoerd dat ik een groot deel van die achtendertig jaren in het westen 
woonde maar dat is slechts een slap excuus. Nu ik de boerenmèrt heb leren 
kennen in het kader van dit Maasdonkse afscheidsboek, weet ik dat ik heel wat 
gemist heb. Want Effe noar Geffe inspireert, verrast, raakt en amuseert. 
 
Rogge maaien 
Zaterdagavond 19 juli 2014. Het is nog steeds ruim boven de dertig graden en de 
koele douche heeft slechts een half uur effect. Oude boerenkleding heb ik helaas 

niet maar in neutraal linnen val ik hopelijk niet op vanavond. Gewapend met camera en strooien 
hoed stap ik in de auto. Naar Nuland om Gerarda op te halen; de 83-jarige duizendpoot die als 
oudste deelnemer vanavond de gemaaide rogge zal binden. Als ik haar schort dichtgeknoopt heb 
controleren we een keer of drie of ze alles heeft 
en vertrekken we richting de Geffense molen 
Zeldenrust waar de openluchtmis zal worden 
opgedragen. Er wapperen vlaggetjes aan de 
wieken. De koperblazers van de Geffense 
Pompzwengels zitten rechts van de molen 
zachtjes in te spelen. Ik ontdek Diny van Wanrooij 
die de kerkboekjes op de stoelen aan het leggen 
is. Alweer zo’n vrijwilliger die van meerdere 
markten thuis is en haar talenten in dienst van de 
gemeenschap stelt. Ik zal er veel tegenkomen dit 
jaar in alle drie de dorpen. Er komt een prachtig 
Fries paard aangedraafd voor een boerenwagen die de pastoor en zijn misdienaars komt afleveren. 
Na de begroeting is het woord aan voorzitter Van Laarhoven die passend gekleed gaat in jacquet met 
rode zakdoek om de hals. De slipjassen zijn bij deze hitte thuisgelaten maar stuk voor stuk zien de 
heren van Effe noar Geffe er mooi uit, evenals de dames die in traditionele boerenkleding in het 
publiek zitten. In zijn welkomstwoord staat Van Laarhoven respectvol stil bij de slachtoffers van de 
MH17, het passagierstoestel van Malaysia Airlines dat twee dagen geleden werd neergehaald boven 
de Oekraïne. Ook de pastoor zal daar tijdens de dienst gepast aandacht aan besteden. Tijdens het 
evangelie verbindt hij de actualiteit met het rogge maaien van vanavond door te vertellen over de 
tarwe en het onkruid, het goede en het kwade. Er steekt een aangenaam briesje op dat allengs 
steviger wordt maar we houden het gelukkig droog.  
De wegzending krijgt een persoonlijk tintje als de pastoor vertelt hoe graag hij hier in Geffen woont 
en hoe mooi hij het hier vindt. Grappig wordt het als een koe in de naastgelegen wei daarop 
langgerekt loeit. Omdat ik als gedoopt katholiek de meeste gebeden ken en nauwelijks in het boekje 
heb gekeken, verrast het slotlied me volledig. Snel blader ik naar de laatste pagina’s waar de tekst 



van het Rogge-lied staat en zing ik uit volle borst het refrein mee op de wijs van Harrie van Lee’s Ons 
Durpke: 
 

Oh, ’t is hier goed, in Geffe moete zen 
we maaien en bènen ut kórre 

dè we’r strakke brood van hen! 
 
 
Gemoedelijk 
Als het lied is afgelopen gaan we naar de Bredeweg waar de maaiers al begonnen zijn. Gerarda bindt 
haar extra schollek voor, een jute exemplaar dat vrouwen vroeger plachten te dragen, en snelt naar 
het korenland. Na een half uur staan er overal in het veld korenschoven tegen elkaar, wat een 
prachtig beeld oplevert. Ik doe mijn best om mooie foto’s te maken en ben daarin niet de enige. 
Soms lopen wij fotografen elkaar een beetje voor de voeten maar dat is vanavond niet erg.  
De klapstoeltjes van de openluchtmis zijn samen met een paar tafeltjes op het stoppelveld gezet. 
Achter een snel opgebouwde kraam staat gekoeld bier, frisdrank, 
en vooral water vanwege de temperatuur van vandaag. Vele 
handen maken licht werk en her en der zie ik mensen lopen met 
water of bier voor de maaiers en de binders. Andere vrijwilligers 
bedienen de toeschouwers, terwijl dames in traditionele 
boerendracht rondgaan met manden waaruit ze brood met zult 
of spek presenteren. Het valt me op dat alles zo soepel en in 
grote gemoedelijkheid verloopt. Voorzitter Van Laarhoven loopt 
ontspannen rond en er is geen vrijwilliger die moeilijk of gehaast 
doet. Je hoort lachen om je heen en hoewel ik goedbeschouwd 
een vreemde eend in de bijt ben, voel ik me hier hartelijk 
welkom. Ik leer verschillende mensen kennen, ik lach, ik buurt en 
kom eigenlijk tijd te kort. Want ja, die vliegt als het gezellig is! 
Onderweg naar huis hangt er een deuntje in mijn hoofd, dat ik 
tevreden meefluit: het refrein van het Rogge-lied. 
  
Voorbereidingen 
Eind augustus maak ik samen met Riet Zwanenberg van de 
Nulandse fotoclub een rondje door de gemeente om alle 
herdenkingsmonumenten te fotograferen. Aangekomen in de 
Geffense Veldstraat  zien we het boerderijtje dat daar elk jaar 
voor Effe noar Geffe wordt opgebouwd. Drie mannen zitten op 
het bankje voor de deur een beetje uit te blazen van hun werk en 
net als vroeger komt er in minder dan geen tijd iemand buurten. 
Het is een prachtig tafereeltje en heel even waan ik me in een 
andere tijd. Rust, gemoedelijkheid en niemand die haast heeft. 
Maar het is 2014 dus kom, aan de slag maar weer. Als ik 
vrijdagmorgen  5 september in Geffen ben zie ik gezellige 
bedrijvigheid. De voorbereidingen voor Effe noar Geffe zijn in 
volle gang en de eerste gevels ondergaan al een metamorfose. 
Het meest onder de indruk ben ik van het pand met de 
hooizolder en alweer waan ik me in een andere tijd. Het 
dorpsplein wordt omgetoverd tot feestlocatie: Er wordt een 
podium opgebouwd en verschillende kramen voor eten en 
drinken. Ook zijn de contouren al zichtbaar van de ouderwetse kermisattracties die hier zondag 
zullen staan. Zaterdagavond zal op dit plein de Geffenaar van het jaar bekendgemaakt worden en zal 
het dorp doorfeesten tot in de kleine uurtjes, ook een jaarlijkse traditie.  



  
Morgenstond 
Maasdonks oud-burgemeester Netten vertelde me tijdens een interview dat de zondagochtenduren 
voor de openluchtmis het mooiste zijn: als het dorp ontwaakt en de eerste kerkgangers op straat zijn. 
Hij beschreef het zo beeldend dat ik me voornam om dat met eigen ogen te gaan zien. Die 
zondagmorgen ben ik daarom al vroeg met manlief in Geffen en is het immense parkeerterrein rond 
molen De Vlijt nog leeg. Hans Netten heeft geen woord teveel gezegd. Het is hier prachtig. De zon 
begint door te komen en terwijl het dorp ontwaakt, lopen we rustig richting het marktterrein. Later 
komt er meer bedrijvigheid en het duurt geen uur of er verschijnen ook Geffenaren in boerenkleding 
op straat. Ze gaan straks in optocht samen met het gilde de pastoor begeleiden naar de tuin van De 
Heegt voor de openluchtmis. Ik laat mijn man het boerderijtje zien dat er vlakbij staat en we 
ontdekken een koe die ontspannen in het kleine stalletje staat te herkauwen. Het grote lijf, haar 

rustige adem, haar warmte en de geur van hooi: zelfs als 
niet-boerendochter zie ik dat dit van een indrukwekkende 
schoonheid is. De geur van versgebakken brood zweeft 
door de tuin. De bakker is druk in de weer en terwijl de 
volgende ronde brood alweer draait in de mengmachine, 
zie ik hem grote geurige broden uit de houtgestookte 
oven halen. De mis is inmiddels begonnen. Het is lang 
geleden dat ik zo’n grote groep mensen bij elkaar zag 
tijdens een kerkdienst. Maar hier in Geffen ligt dat vast en 
zeker aan de jonge pastoor, die naast een overtuigende 
ernst ten aanzien van zijn ambt ook beschikt over een 
heerlijk gevoel voor humor, waardoor de mis een 
aangename lichtheid krijgt. Omdat ik vandaag aan het 
werk ben, kan ik deze keer de mis niet tot het einde 
bijwonen. Juist op dit tijdstip kan ik overal nog mooie 
foto’s maken, hoewel dat maar een klein uurtje duurt. Dan 
begint het dorp langzaam vol te lopen.  

 
Appeltaart en veilingmeesters 
Het is leuk om te zien dat Maasdonkse bezoekers rekening houden met de aard van de markt en 
passende kleding dragen. Overal zie ik schattige kindjes in boerenkleding en gemoedelijke oma’s en 
moeders die gul van ja knikken als ik vraag of ik een 
foto mag maken van de kleintjes. De dames op de 
verschillende terrassen en in sommige kramen zijn 
goed van de tongriem gesneden en loodsen je 
moeiteloos naar hun koopwaar. Nou vooruit, even 
pauze dan voor een lekkere kop koffie met 
appeltaart, het is tenslotte zondag. Als de muziek 
overal wat harder kan omdat de mis is afgelopen, 
komt de markt echt goed op gang. De paarden zijn 
klaar voor hun optreden, het stoomtreintje is paraat 
en overal zie je ambachtslieden aan het werk. 
Vlakbij de dorpspomp zie ik een petroliekar naar 
buiten gereden worden. Twee dames met poffer 
wandelen gearmd door de straat en kunnen nog net 
op tijd de ijscokar ontwijken die door een 
behulpzame ‘veldwachter’ op zijn plek gereden 
wordt. Daartussendoor wandelen de herenboeren 
met sigaar en rijden er wagens met welgevormde 
Friese paarden ervoor die genodigden naar een 



speciale ontvangst brengen. Omdat iemand me al had verteld over de mannen van de Veiling der 
Emotie, neem ik mijn kans waar als ik ze hun stand zie inrichten. Vrijwel onmiddellijk stappen ze in 
hun rol van veilingmeesters en beginnen ze een schemerlamp en een fluitketel aan te prijzen. 
Meerdere keren vandaag zullen deze twee de bezoekers vermaken met hun hilarische act. Blij met 
de steadyshot-functie op mijn camera en met een grijns van oor tot oor vervolgen wij onze weg. De 
vele vrijwilligers vallen bijna niet op maar ze zijn er wel, overal op het terrein. Mannen en vrouwen 
van alle leeftijden die er trots op zijn om de bezoeker vandaag een onvergetelijke dag te kunnen 
bezorgen. En ondanks hun soms goede banen of pittige studies voelen ze zich nergens te goed voor. 
Ze zijn er, belangeloos!  
 

 
 
 
 

 
 
 
Twee rondjes 
Er is zoveel te zien, te beleven en te horen, dat we twee rondjes maken over het terrein: één om te 
werken en één om zonder camera en notitieboekje nog eens te genieten van al het moois. Ik zie de 
ogen van mijn echtgenoot oplichten bij de aanblik van een lange rij oude tractoren en laat me 
haarfijn uitleggen welke tractor waarvoor gebruikt werd. Er zijn zelfs tractoren bij die ooit vliegtuigen 
hun zogenaamde ‘pushback’ gaven richting de startbaan. Op het lange hek tegenover de 
woonwagens, hangen prachtige vogelverschrikkers die door de plaatselijke Kunstkring gemaakt zijn. 
Even verderop staat de Meccanoverzameling van Lambert van der Veeken, waar mannen en jongens 
heel veel te kijken hebben. Ik ruik het vuur van de smid en zie Dorus voorbij wandelen met zijn 
bezemkar. Verder in de straat veel ouders met kinderen. Niets is zo leuk voor een kind als kijken naar 
dieren en ze even te aaien als dat kan. De aanblik van al dat kleine grut is onbetaalbaar. Blije en 
nieuwsgierige snoetjes, uitgestoken handjes die ijlings worden teruggetrokken als het varken of het 
schaapje te dichtbij komt en een blijde lach naar papa of mama als het aaien gelukt is. Stoere 
jongetjes die maïskorrels voeren aan de ganzen, die luid gakkend te kennen geven dat ze daar zeer 
van gediend zijn. Ik snap hier en nu dat Effe noar Geffe een Brabants dagje uit is voor het hele gezin. 
Hier vind je bij elkaar gebracht wat je door de zomer heen aan verschillende boerenmarkten kunt 
bezoeken en zonder aarzeling kan ik het motto van de organisatoren volledig onderschrijven: Effe 
noar Geffe moet je zelf beleven. Dat moet je zelf meegemaakt hebben. Ik zou bijna zeggen: al was 
het maar één keer in je leven, maar dan zou je jezelf tekort doen.  
 
 
 

Mechtilde Meijer, 2014 


