het groots opgezette historische werk
waaraan pater dr Ed.I.roffeld thans beztg is.
De penningmeester, de heer I,.Bekkers, kon meldlng maken van een mool batig sal-do. Yoor d.e rrerwezenlijking van de plannen in de komende jaren
zal echter ook veel- geld nodig zttrtt, In de kaskommissle werden gekozen d.eken J.vd Heuvel en kapelaan J.Biemans.
Een volgend punt van de vergad,erlng was de be-

nemen van

stuursverkiezing. In de plaats van de heer A.v.d,
Akker, die ztch niet meer herkiesbaar stelde,
werd gekozen de heer M vd Boom. De overige bestuursleden werden bij akkl-amatie herkozerl.
Bij d,e rondvraag wees me j.Schafrat uit Boekel
op de vlerlng van het 65o-jarig bestaan van Boeke1 in julie van dit Jaar. Deken J. vd Heuvel
vroeg de aandacht van.het bestuur voor d.e bevorderi-ng van een meer eenvoudlge huisnummerlng in
de bultenwijken van Gemert.
Na afwerklng van de agenda werd het woord gegeven aan pater tr'/1ro Heesters uit St Oedenrode,
d.ie een lezing met lichtbeelden wijdd-e aan Brabantse boerderijen en hun omgevlng. De lezlng viel
bU de aanwezT-gen bijzonder in de smaak. Te gepaster tijd sloot de voorzitter de vergadering ond.er
d.ankzegging aan sprekers en toehoord,ers.
C

orre spond ent

.

VOIKS GEBRU]I{EN EN DORPSGN}/OO}ITEN

fY.

Palmzondag

Tot de mooiste gebruiken in het katholleke
volksdeel van Nederland behoort de viering van de
Paluzondag. Dit is ook 66n van de gebrulken waarbij d.e aanlelding tot het ontstaan duideliik aan te
geven 1s, nl. de intoeht van Christus 1n JerusaIem, Hieraan herinnert de pal-mprocessle.

is bij *?ru kerkelijke viering iets veran_
To"4
d'erd:
de palmultdeling
woiat lmmers"thans gr""-ganlseerd in de kerk, terwij.l
steeds minder"*"rr"",
--zoals vroeger, zelf enkele -takken van
d.e ruxus
rtpalm,bos
of
mee naar de kerk brengen. Het i"itiatief gaat thans minder van het voit zeJ-f
uit.
Erger is het nog,dat het palmen van de
inziens het meest sprekende van de heemge6i"tt;;
"og;-;ij""
1n vergetelheid. schi;nt te raken, Hoeveer boeren
zouden er_nog- zljn, dle op de mlddag van palmzon_
$ag naar de akker ga?n ofo te zj en Eo" O" rog er
bu staat en dan eniiere stappen er in doen om een
takje palm te planten?
Ook-het bewaren van gewijde pal-m om bij
_
brandgevaar of andere diei[ingen het huis onweer,
wi;water te.besprenkelen, is 6en-oud gebiuik met
dat budragen van de palmpaas is in onze streken
, H?tniet
(nog/
van belang.
Helaas meent ook de kathorieke kerk in haar
verni-euwings zucrtt de naam palmpasen te moeten
doen verdwijnen. _Kortgeleden weia immers geschreven_en gezegd, dat
in d"e liturgie de naam palm_
zondag is omged,oopt in Tweede Iassiezondag.
Men kan zegger:: l{at is een naam? I\aay, met alle
begrlp voor: vernieuwlng meen
ik dat hierdoor een
breuk wordt veroorzaaki in de band tussen
en kerk, een band die vaak steunt op wat wjjvor_k
rrvolksgebruikenil
noemen,

M.A. van der Wijst
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