Gouwdag te Gentbrugge op 27 mei 1972.
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering te Gentbrugge op 27 mei 1972
Aanvang: 14.30 uur.
De vertegenwoordigers van de aangesloten kringen werden plechtig ontvangen op het
gemeentehuis van Gentbrugge.
Schepen G. Van Maldeghem sprak vol lof over de heemkundige werking.
Als tolk van het gemeentebestuur verklaarde hij zeer vereerd te zijn dat Gentbrugge
uitverkozen werd als zetel van onze algemene vergadering.
Dhr. G. Waeytens, voorzitter van de plaatselijke kring, schetste daarop de geschiedenis
van Gentbrugge.
Een heildronk besloot net eerste gedeelte van de samenkomst.
In de feestzaal van het Sint-Gregorius-instituut voor gehandicapten verwelkomde
verbondsvoorzitter J. de Brouwer een honderdtal belangstellenden.
- Hij feliciteerde de Heemkundige Kring van Mere voor de vele belangrijke publicaties
der laatste jaren. De onlangs verschenen bundel over “De Heilige Geesttafel te Erpe
gedurende de XVIIIe eeuw” werd als voorbeeld gesteld.
- Hij noemde De Oost-Oudburg de actiefste kring van de provincie.
- Hij gaf de raad aan diegenen die steeds worstelen met heb probleem “Wat is
heemkunde?” om de bijdrage te lezen verschenen in het “Jaarboek van het
Heemkundig Genootschap Land van Rode” Uitgave 1971 - blz. 7 tot blz. 11.
Dhr. Oscar Van Wittenberghe huldigde daarop dr. J.
Behets als stichter en als voorzitter van de OostOudburg, dit naar aanleiding van het 10-jarig
bestaan van deze kring.
Dr. Jan Behets, (1919-1974)
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Hij noemde hem als karaktervast Limburger.
Ook zijn wetenschappelijk werk is grotendeels
gewijd aan zijn geboortestreek, o.a.
- “Het gemeenteleven in het Graafschap Loon
en het omliggende volgens de wijsdommen
(XIV-XVIII eeuw).”
- “Het banale 'Paenhuys' of de banale
Brouwerij in het Graafschap Loon en het
omliggende.”
- “Cultuurverschillen tussen de Limburgse
Kempen en Limburgs Haspengouw.”
- e.a.
Verder vele losse bijdragen en tal van boekbesprekingen getuigen voor een actieve Dr. J. Behets.
Daarenboven
is
hij
medewerker
aan
de
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging;
Lid van het Centrum voor Studie van Land en Volk van de Kempen;
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Lid van de Beheerraad van de Vlaamse Vereniging voor Wetenschap;
Lid van de Redactie van Wetenschappelijke Tijdingen,
enz.
Niet zonder redenen overhandigde Verbondsvoorzitter J. de Brouwer “De Reinaert-1972”
aan Dr. J. Behets als blijk van hulde van ons verbond.
Mevr. J. Behets werd in de huldiging betrokken en bloemen aangeboden.
In zijn dankwoord verklaarde Dr. J. Behets zich zeer vereerd te zijn met de Reinaertprijs
voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen.
Toch wenste hij in deze hulde te betrekken dhr. S. De Backer, zijn medewerker van het
eerste uur en medestichter van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg.
Ook vroeg hij de aandacht voor de jonge heren Frederik Vanderstraeten en Jozef Van de
Wiele, de jongste bestuursleden van een heemkundige kring hier in den Lande. Zij zijn nog
geen 21 jaar!
Wie durft nu nog beweren dat Heemkunde een zaak is voor bejaarden?
Na het bijwonen van een poppenspel “Ne viezen Apoteker” door het Gentbrugs
Poppentheater “Festival”, werd er overgegaan tot het volgende punt op de dagorde:
Wenken, suggesties vanwege de vertegenwoordigers der aangesloten kringen of “Elk zijn
zeg”.
Om het colloquium vlot te laten verlopen vervatte dhr. O. Van Wittenberghe het
gespreksthema in drie punten:
1. Studie van de concrete levenswaarden van het heem. In dat verband werd gewezen
op de zo noodzakelijke coördinatie en op planmatig werk. Wenselijk ware meerdere
samenkomsten tijdens het jaar.
Eveneens nuttig ware een toenadering tot de historische kringen.
2. Pedagogische taak tegenover ons volk.
Als mogelijkheden werden aangewezen:
- Tentoonstellingen (eventueel reizende);
- Materiaal ten dienste van het onderwijs;
- T.V.-programma's;
- In samenwerking met V.T.B. en toeristische diensten: verspreiding van
brochures;
- Noodzaak van een persdienst.
3. - Heemschut door kontakten met openbare besturen en organismen
- Voorlichtings- en perscampagnes.
- Richtlijnen voor restauraties enz.
Een drukke bespreking volgde met tussenkomsten van de heren: H. Tondat, W. Daelman,
Dr. P. Rogghé, G. Hebbelynck, Dr. J. Behets, Fr. Van de Mergel, H. Van Cauteren, A.
D'hoker, P. Verstegen e.a.
Het voorstel van Dr. P. Rogghé om een subcommissie te vormen voor de aanpak van al de
hier gestelde problemen werd met algemeenheid van stemmen aanvaard.
Deze commissie zal een eerste maal vergaderen op 23-9-1972 ten gemeentehuize van
Gentbrugge, aanvang 15 uur.
Na het avondmaal dankte de verbondsvoorzitter de aanwezigen voor hun medewerking en
vroeg wie in 1973 de algemene vergadering wenste te organiseren?
Daar zou de subcommissie over beslissen.
19 uur: einde der samenkomst van heden.
De secretaris,
R. De Backer

De Voorzitter,
E.H. J. De Brouwer.
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