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HEEMKUNDE of ERFGOED?
In onze nieuwsbrief van juni 2006 deed ik naar
aanleiding van de restauratie van een gevelsteen in
onze gemeente, een oproep naar ieder van ons om
zich in te zetten voor het behoud van het culturele
erfgoed. Een onderwerp dat blijkbaar ook op andere
plaatsen speelt. Want hoe willen we onze
activiteiten nu eigenlijk noemen : heemkunde of
erfgoed ?
Of willen we ons graag als hoeder van het culturele
erfgoed zien in plaats van het toch ietwat stoffige
imago van heemkunde ? In het Noord-Brabants
Historisch Nieuwsblad las ik een stukje waarin het
begrip heemkunde wordt vergeleken met het begrip
erfgoed. Ik maak daar voor het schrijven van dit
stukje graag even gebruik van. Beiden hebben
gemeen dat zij uit twee woorden bestaan : heem en
kunde, erf en goed. Zoals u weet staat heem voor
omgeving en kunde voor kennis. Heemkunde is dus
kennis van de omgeving. Zo staat het ook in onze
statuten, toch ? Erf betekent ruimte rond het huis,
dus ook omgeving, maar verwijst ook naar wat we
hebben ontvangen van onze voorouders.
Ook hiervoor hebben we met elkaar de plicht om
goed voor die erfenis te zorgen en goed staat dan
meteen voor de kwaliteit van de zaken die via het
verleden tot ons zijn gekomen.
Eigenlijk zijn er dus geen verschillen want
heemkunde en erfgoed hebben allebei hetzelfde
doel : zorgvuldig omgaan met doen in de
wetenschap dat wij er als heemkundigen (en daar
hoort u allemaal bij) alles aan hebben gedaan en
nog doen om daar blijvend aandacht voor te vragen.
Toen ik een aantal jaren geleden bij de
heemkundekring binnen kwam wist ik nog niet wat
ik nu tegen iedereen kan zeggen : ik vind
heemkunde hartstikke leuk !
Ik ben mij ervan bewust dat dit een nogal
beschouwelijk stukje is geworden. Maar dat is na
zo’n lekkere vakantieperiode toch niet erg ? We
gaan weer genieten van onze najaarsactiviteiten en
heemkundige zorg voor ons culturele erfgoed.
Zullen we het toch maar houden bij
heemkundekring ?
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SCHENKINGEN
Wij hebben weer veel schenkingen van leden en
niet-leden mogen ontvangen. Daar zijn we natuurlijk
weer blij mee, want een schenking voegt iets toe
aan datgene waar wij als heemkundekring voor
staan. Daarvoor past dus steeds een bedankje en
zoals u dat van ons gewend bent, doen we dat altijd
via onze nieuwsbrief.
H. Boelmans, M. Bogers-Raats, mevr. Broeren, A.
de Bruijn, Commissie Fatimakerk,
C. Cooijmans, L. Couwenbergh, A. Dekkers, G.
Engelen, L. Godschalk, dhr. Govaarts,
P. van Haperen, M. Heeren-Konings, A. Heijmans,
F. Heijmans, B. Hillemans, H. Hopstaken, W.
Hopstaken, P. Jongmans, T. Jongmans, A.
Konings, R. Konings, F. v.d. Linden, A. MaasMouwen, B. Maas, mevr. Van Meer-Schoenmakers,
H. Meuldijk, J.C. Mol, dhr. en mevr. Van NassauAerden, E. Romme, K. Scheepers, J. Schrauwenvan Oorschot, A. Theunisse, mevr. Theunisse, P.
Verbiest, mevr. J. Vermunt, dhr. en mevr. Vissersv.d. Kasteel.
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
In onze vorige nieuwsbrief deden wij een oproep om
u aan te melden als surveillant voor onze komende
tentoonstelling in oktober in de hal van de nieuwe
bibliotheek. Wij hebben enkele aanmeldingen
ontvangen, maar helaas stond in de nieuwsbrief
geen correct telefoonnummer vermeld. Opgave
graag telefonisch bij Frans van der Linden,
telefoonnummer 0165-541091. Alvast bedankt voor
uw medewerking.

STATUTEN
Het bestuursvoorstel voor een wijziging van de
statuten dat u in de algemene ledenvergadering
van 20 maart 2006 is voorgelegd en vervolgens
door de leden is goedgekeurd, heeft geleid tot
nieuwe statuten, waarvan de akte op maandag 11
september 2006 is verleden voor Notaris
Dierckxsens in Kaatsheuvel. De nieuwe statuten
komen binnenkort digitaal beschikbaar via onze
website www.heemkundekringroosendaal.nl. Voor
diegenen die geen internet hebben, zal een
exemplaar ter inzage in onze heemkelder worden
gelegd.

EXPOSITIE ‘TURF, HET BRUINE GOUD
VAN ROOSENDAAL’
AGENDA
Vanaf zaterdag 7 oktober 2006 is in de hal van de
vernieuwde bibliotheek onze nieuwe tentoonstelling
te zien. De titel van onze expositie is gebaseerd op
de geschiedenis van Roosendaal, met name tussen
1250 en 1750, waarin Roosendaal door de winning
van en de handel in turf een grote bloeiperiode
heeft gekend. De tentoonstelling kan bezocht
worden tijdens de openingstijden van de
bibliotheek. Er is altijd iemand van onze
heemkundekring aanwezig. De werkgroep ‘Turf’
heeft lang en hard gewerkt om tot deze schitterende
tentoonstelling te komen. U bent van harte
uitgenodigd om het resultaat van hun werk te
komen bekijken. Een echte aanrader !
Nadat de tentoonstelling een maand in de
bibliotheek te zien is geweest, verhuist de expositie
naar de tentoonstellingsruimte in onze heemkelder,
waar u tijdens ons open huis van harte welkom
bent. Voor groepen kan een afspraak op andere
tijden worden gemaakt.

4 oktober 2006
7 oktober 2006
7 oktober 2006
14 oktober 2006
21 oktober 2006
23 oktober 2006
4 november 2006
8 november 2006
20 november 2006
24 november 2006
27 november 2006
2 december 2006
18 december 2006

Thema-avond
Cultuureducatie in de KMA
In Breda
Open huis in de heemkelder
Congres Brabants Heem :
e
De Kempen in de 1
wereldoorlog
Excursie heemkundekring
Naar Delft
Heemkundekring Halsteren,
25-jarig bestaan
Bestuursvergadering
Open huis in de heemkelder
Regiovergadering Brabants
Heem in Zegge
Bestuursvergadering
Regionale heemquiz in
Nispen
Dialectavond
Heemkundekring
De Vrijheijt van Rosendale
Open huis in de heemkelder
Bestuursvergadering

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Als gevolg van de nieuwe statuten is in een van
onze bestuursvergaderingen ook een wijziging van
het huishoudelijk reglement aan de orde geweest.
Het voorstel tot goedkeuring hiervan zal aan u
worden voorgelegd in de algemene vergadering
2007.
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CURSUS HUIZENONDERZOEK
Gebouwen hebben vaak een lange geschiedenis.
Het gemeentearchief in Roosendaal organiseert
speciaal voor wie meer wil weten over oude
gebouwen en hun bewoners in oktober een cursus
huizenonderzoek. De cursus start op 23 oktober,
duurt vijf avonden en de lessen vinden plaats op
maandagavonden van half acht tot half tien in de
studiezaal van het gemeentearchief, Markt 35. De
kosten bedragen 75 euro, inclusief koffie en
studiematerialen. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij het gemeentearchief via
telefoonnummer 0165-579500 of via e-mail :
gemeentearchief@roosendaal.nl

_________________________________________
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ACTIVITEITEN
U hebt inmiddels de uitnodiging ontvangen voor
onze excursie op 14 oktober naar Delft. Op het
moment dat deze nieuwsbrief verschijnt is de
inschrijving al gesloten, Wij hopen natuurlijk dat er
weer veel leden gebruik zullen maken van de
gelegenheid om deze mooie oude stad te
bezoeken.
Op 27 november vindt er bij onze heemkundekring
een speciale dialectavond plaats. De uitnodiging
hiervoor zal u begin november bereiken. Over het
programma van die avond, die zoals gebruikelijk in
de aula van het Da Vinci College wordt gehouden,
laten we u nog even in spanning. Er zal in ieder
geval uitgebreid aandacht aan het (Roosendaalse)
dialect worden besteed. Kortom : het wordt een
actieve avond. Verder is er dan nog genoeg ruimte
voor volksmuziek. U bent van harte welkom.

EXPOSITIE ‘PRAAL EN DEVOTIE’
Tot 30 juni 2007 kunt u in de Grote Kerk in Breda de
tentoonstelling ‘Praal en Devotie’ bezoeken. Het
thema van deze expositie is : bidden en zingen in
schoonheid. De tentoonstelling is te bezoeken van
maandag tot en met zaterdag van tien tot vijf uur en
op zondag van een tot vijf uur. Entree : 3 euro.

_________________________________________

LEDENADMINISTRATIE
Regelmatig bereiken ons verzoeken buiten onze
heemkundekring om gebruik te mogen maken van
ons adressenbestand. Het bestuur is van mening
dat wij uw gegevens niet aan anderen ter
beschikking moeten stellen. We hebben wel
gemeend om een uitzondering te maken voor het
gemeentearchief in verband met hun uitnodigingen
in het kader van het Cultuur Historisch Netwerk.

______________________________________

NOGMAALS : SCHENKINGEN
Zoals al eerder in deze nieuwsbrief is gemeld
ontvangen wij regelmatig schenkingen. Het lijkt ons
goed om u nog even te melden dat schenkingen
aan onze heemkundekring betrekking moeten
hebben op Roosendaal en daarbij heemkundige
waarde hebben. Het komt natuurlijk voor dat wij op
enig moment van een document, foto of voorwerp,
dubbele exemplaren hebben. Zoals op onze
schenkingsformulieren is vermeld, kan de
heemkundekring in die gevallen besluiten om zaken
over te dragen naar bijvoorbeeld het museum, het
gemeentearchief of collega-heemkundekringen of
deze via onze eigen boeken- en voorwerpenbeurs
te gelde te maken. De opbrengsten hiervan komen
dan vanzelfsprekend toch weer bij onze
heemkundekring terecht.

______________________________________
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Nostalgie
Eigenlijk ben ik in de verkeerde tijd geboren
omdat ik graag wil leven in die tijd tevoren
met die zuivere lucht en serene rust in de natuur
met straatjes en steegjes en mos op de muur.

Het geratel van karren en het geluid van klompen
de scharensliep en het venten van lompen
het gezag van dorpspastoor en burgemeester
de bloei van hortensia en geurige heester.

Het speelgoed, zelf gemaakt van hout
groentes uit de tuin, veel suiker op de havermout
uit het slaapkamerraam keek je uit over bos en
hei
en waakte er een wachtertje over de koeien in de
wei.

Waar ’s zomers werd gehooid in de trillende
horizon
en de zwaluw getrouw het weer voorspellen kon
in het kapelleke stonden bloemen voor het
Mariabeeld
met Pasen liep je de kruisweg heel verveeld.

Wat is er over van die tijd vol romantiek?
een krantenartikel met weer een lijk in een
portiek
verdronken vogels, drijvend in de gedumpte olie
jonge soldaten, gesneuveld en verpakt in folie.

Het jachten en jagen en naar beter streven
een hartkwaal, kanker en weer een eind aan een
leven.
Toch kun je op zomeravonden de krekels nog
horen
wat heel gewoon was in die tijd tevoren.

Uit de gedichtenbundel:
“ Als ik het voor het zeggen had “ van
André Verwijmeren

