
verschillende bestuursvorgaderingen zijn besteed.
' A1s we de actlviteiten van onze krlng gedurende dc 25-

jaren van zijn bestaan bckijken, mogcn wcg zcggcn dat er cen
goed bcgin is gemaakt, maar dat cr nog jarcnlang veel rverk
tc docn zal blijVen, lvaarvoor dc nederverking cn steun van vc-
lcn nodig blijft. Voor dc hulp cn medewcrking, in dc afgelo-
pen 25 jaar ontvangen, rvillen rzij cen hartclijk dankrvoord
richten aan het Gcmcentebcstuur en de Raad van Gemcrt, evcn-
a1s aan zovcle andcrcn, dic op dc ecn of andcre manier hun
sympathie en onmisbare stcun hebben gcgcven en nog gevcn.
ltcgen dezc blijven voortdurcn.

Aan hot alot van dit ovcrzicht zou ik de lezef nog at-
tent rvillen maken op ecn opmerking, door de heer lU.J.Vos ge-

. .. ;maakt in zijn jaarvcrslag over 1964, rvelke opmerking ook nu
nog--overwcging verdicnt. Hii zegt daar namolijk, dat het aan-
tal leden zo ongcvcer constant bliift, zo rond de tachtig ,
maar dat ook onzc vcrcniging niet is kunnen ontkonen aan de
gcvolgcn van dc stornachtige, noderne tiJd. Dc belangstelling
is cr weI , maar dc kostbarc tijd'ontbrcekt vaak zorirel aan be-
stuursleden als aan gc\yone ledcn. Het gcvolg is dat de verga-
dcringen slecht rvorden bczocht en hct bestuur minder kan on-
dcrnenen dan hct zou trillen. I.,Icer nanifestatics 'naalf buiten
zouden rvaarschijnlijk mccr bclangstclling wekken. Misschien
|<unncn ve er 6it jaar een begin nee nakcn. We roepen daartoe
aller mcderverking in.

L[. H . J. Pennings .
Sccrctaris.

I'TAT IS HSEIUKT'NDE ?

Een vreendc titel voor cen bijdragc in ecn iubileunnum-
mer van een HecmkundOkring, dic al vijfcntrvtntig jaar dc heem-
lrundc bcoefend heeft . '

Toch nict zo vrccnd aIs mcn op het eorate oog zou.denken.
Hoelang is men aI bezig, om een clefinitie te zoeken voor Volks-
kunde? Nooit komt men tot een bevredigende ornschriJvingromdat
men iets wiI be"palcn", wat niet aan perken te binden is.
Heernkunde - dat ls volkskunde betrekking hebbend op het eigen
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wc,lngebied - is de neest onvattende rvetenschap die er bestaat:
aIle uitingen van de nens in zijn eigen aard bestu<ieret'r. Dat
gaat dus ryel verder dan het verzarnelen van oude rommell

Het is onr;rogelijk on aIIc vornron van hecmkunde-beoefening
te gaan opnoemen; ieder kcnt er verscheidene: archeologierdi-
alckt, . gezegden, verhalen, licderen, ambaehten, klederdrach-
tcn, gebruiken in het dagelijks lcven, gebruiksvoorwcrpen,his-
torische fcitelijliheden, ncrkwaardige personen, planten cn
clicren, k6rtom aIIes, wat een.r.oI speelt of speelde in
het leven. ,

Zowel- in het heden aIs. in het verleden. AIs we de heen-
ktrndigen zien strijden voor het behoud van het oude, is dat
alIcen, omdat dit het eerst be6chcrming nodig heeft en niet ,
ondat vroeger alles beter was. Een heefnkundige noet een re-
alist zijn, hij moet in het heden staan, Heemkuxrde moet niet
muf zijn. IIet is niet voor niets., dat men tiJdens de jaarlijk-
se hecmkundigc werkkampen van'Brabants Heem ook excursies
naakt naar noderne bedrijven.

Het bestudcren van de voorbije tijd vornt rvel een belang-
rijk deel van de aktiviteiten van de heemhundigen, de band ne't
het verleden moet men aanhouden, omdat men anders de nornale
ontwikkeling van de mens in zijn orngcving belcrnrrert.

Is het misschieu daarom, dat de heenkunde bij iedereen
weerklank vindt, omdat in de tegenrvoordige tijd het gevaar be-
stpat. dat de patuurlijke evolutie geweld wordt aangedaan?

Ilieruit volgt, dat de heern:.r,unde ieders belangstelling kan
krijgen: niet alIeen van hen, die er door leeftijd of beroepttbovenoptt Zi-tten, maar van allen, dj-e bevust leven in de vrer-
kclijkheid.

Bij'het onderwiJs moet de term "werkelijkheids-onderwijs"
bestaau. Deoe wordt in verband gebracht net cle heemkunde:hel
leren meel-even, in de eigen rvereld, hct leren kennen €rr w&4r-
deren van datgencr. rvat mooi 6n echt is, het lercn liefhebben
van-het waardevolLe in aI1es. Beginnefr in eigen omgevingrzo-
als eIk mensenkind van nature aI dcet.

IYare heemlcunde geeft een levensstijl..,Voor psychologen en
technici, voor geschiedvorsers en musici, voor taalkundi.gen en
kunstminnenden, voor ieder is de heemkunde een interessantc
(biJ) wctcnschap.

En tenslottc is de heemkundc voor zeer velen een nuttigc
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en voldoeninggevende hobby.
Heeukunde maakt - en niemand zal dit bestrijden - heem-

kunde maakt het leven rijker.

Arnhem, april 1966. M.A. van der Wijst.

Ileemvrienden,

sinds kort' voorzitter van de heemkundekring van Gemert, valtnlj de eer te beurt bij het 2S-jarlg bestaan van onze vere-
niging in dit jubileumnunmer even stil te staan. Het is een
eer die mijns inziens veeleer zou zijn toegekomen aan mijn
helaas overleden voorganger, die doop dc duur van zijn functie
tevens het eerste lustrum zou zijn ingegaan.

Vele leden, rvaarliJk pioniers op heemkundig gebied enwier liefde voor Gemert zcer groot rvas, zijn srnas de oprich-
ti-ng '.ran de heemkundekringrvan ons heengegaan. sommigen wer-
dcn gedwongen uit hoofde van hun beroep erders hun woonplaatstc zoekcn, met achterlating van dorp en bewoncrs rvaaraan zij
zb gehecht uraren, dat in hun hart een onmiskenbare aanhanke-liJkheid bewaard bleef

Het blarl "Gemerts Hcem" , waarin de periodieke artikelengrotendeers door oud:Gemertenaren verzorgd worden is hiervan
een duldeliJk bewiJs.

onze vereniglng heeft, zoals vele andere vercnigingen rhaar voor- en tegenspoed gekend. TiJdens de bezettingsjaren
werden, krachtens een verbodsbepaling, de activiteiten tijde-lijk stopgezet, om 6erst weer ln 1gs6 uit deze "sluimerende"
periode te ontwaken. sindsdien is het ledenaantal vrij constant
gebleven, waaruit blijkt dat onder een bepaard deel van de Ge-
nertse bevolking een grote aanhankelijkheid leeft en dat een
behoefte aan eigen heembeleving in sterke mate aanwezig:is.

Deze belangstelring en sympathie rechtvaardlgt een feest-
avond op deze herdenkingsdag, van goed Gemerts kaliber; een
fecstavond die sfeer en karakter van eigen streek za1 moeten
uitdragen. Het huidig bestuur heeft de overtuiging hieraan te
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