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Het z] et er in de ]aatste jaren slecht uit voor
orlze oucie boerderijen. BU het normale verli-cs door
verbo."lr,.ringrsloping en afbrand'en zin in c1e achter
ons liggcide Oecennia oorlogsgeweld,_ovelDtromi-ngs-
ramperr 6n herverkaveling gekomen. Welis1'/ear wordt

", io* verschil-1ende zijden voor gestreden, oo]:
in d,ezc sektor te behoud'en wat mogelijk i's, maar
daarbij gaat het dan toch voornameliik om c]"c min of
meer r,ronumentale boerderijen. wat alle andcrer eil-
kele uitzonderingen buiten beschouwing gclaten,
betreft, staat uiteinOeli;t< afbraak vroeg of laat
vast.

Ecn bijzonder bedenkelijke kant daarblj is, d?t
d.eze rcpiesentanten van plattelandsleven cn -bouw-
kunst niet alleen materleel uit Qnze gez\chts-
kring vcrdwijnen maar dat d.oor het ontbrclccn van
vold6cnde opmetlngstekenlngen en fotors in de toe-
komst zel_fs niet meer mogelijk zal zijn de j;ulture-
le bc';clcenis van onze boerderijen j-n hu*n vo11e om-
vang tc bestuderen. Onderzoekers al-s Gall.ec, Uil-
kemi en van Houten hebben dlt gevaar reecls tien-
tallen jaren geleden onderkend en ook hcclen ten
dage zijn nog verschil-lend.e instanties en personen
op-dit-terrein werkzaam, maar het vrordt cloor al-
1en erhend dat het hier een zaak betreft c11e zo
omva.ngrijk 1s dat samenwerking en uitbrcicling van
hetgeen reeds geschledt, drlngend nodig iso Daar-
om h.ccft zr_ch een groep van personen d'ie ambts-
halve of door persoonlijke belangstelling bij de
besturlcring van d.e Nederlandse boerd.erijen betrok-
ken ztjn, verenlgd tot een Stichti-ng Historisch
Boerderij Onderzoek. Yan d.e hierin d'oor clirectie
en l-eidende ambtenaren vertegenwoord'igde lnstel'-
lingcn noemen wii de Rijksdlenst voor Monumenten-
zorg, het Nederlands Openlucht museum, het Neder-
fanOi landbouwmuseum, h"t Provlnciaal Muselm van
Drenthe, het Volkskundebureau van de Koninlilijke
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Akademie van wetenschappen. Het dagelijks bestuur
wordt gevormd door dr A.J.Bernet Kcrtpers,voorzi-t-
ter, oi.d ergetekende , sekretaris-pennlnqmgester, -
drs R. C .He[ker , ir R.Meischke en dr J.M. G ' van der
Poel_. De stlchting 1s gehuisvest in het Rijksmuse-
um voor Voll<skunde 'rHet Nederlands 0penluchtmuse-
umil te Arnhem.

Het doel- van de Stichting is in zeer grote
trekken tweeledig. Enerzijds d.ient hetgeen vroeger
reeds op dit gebied verricht i"r te r'rorden gere-
gt=tr"uiO, bij6engebracht, in originale-of in co-
Ii", en zo moge 1i3k gereproduceerd' in al-thans zo-
v""i exerrplarSn, 

-aat iret geraadplccgd en voortge-
zet kan rvorden. Anderszijdi zullen nieuwe opmetln-
g"" ." beschrijvingen t9t stand' gebracht moeten
iord.en, hetzij"aooi de Stichting zel^f _betz4 door
anderen d.ie daartoe gestimuleerd of d'aarbij voor-
g-rj-"irt kunnen wordei'. De resul-taten van zowel
f,et een als het ander kunnen tot monografle6n en

.it"ir,.a"fgf tot een studle over cle ontwikkeling
van d.e Nederlandse boerderij ieiclen'

Met genoegen SrUp ik d"e gelegenheid aaYL om een

en andei onadr o[un-ran de leclen van cle Gemertse
Heemkundekring te brengen'

Juist in Biabant en met name in Gemert en wijd'e

omgeving is nog zoveel {'t de noeite van beschrij-
ving en oPmeting. waard is'

Ik zou dan o6k gaarne een beroep op de leden
van de Krlng willei doen, eens na te gaan wat er
,log ,rn UefangrUlce oudg boerd'erjie\(?9 van voor
ieBoi;anwezi[ i=. "r, hiervan mcdedeling te d99'
,ui, du Stichifng(sekretariaat: Schel-mse weg 89t
Arnhem).

Mochten er reeds
fotors gemaakt, dan
voor een berichtje i

opmetingen z\n gcsbhied of '

houden we ons eveneens gaarne
aanbevolen " 

:'

d.rs C.Th.Kokke
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