Februari 2017
TRADITIES
Op woensdag 1 maart houdt Jan Franken uit Berkel-Enschot een voordracht
over tradities, een onderwerp dat u als lid van de heemkundekring zeker zal
aanspreken. Toeval of niet: deze voordracht wordt op de dag gehouden die in
een groot deel van ons land en zeker in Brabant, in het teken staat van een
eeuwenoude traditie, namelijk aswoensdag, het begin van de vastentijd!
Jan Franken is bestuurslid van Brabants Heem en heeft zich verdiept in de
oorsprong van de vele tradities die wij kennen. Zoals hij zelf zegt: “Tradities
zijn belangrijk. In roerige tijden zijn we weer op zoek naar onze eigen identiteit.
Wie we zijn, kun je zien aan wat we doen. Wat doen we alsof het
vanzelfsprekend is, en waarom doen we dat zo? Vaste gewoontes maken het
leven wat makkelijker. Tradities staan nog een stapje hoger: ze maken het
leven zinvol.
We hebben zoveel (Brabantse) tradities, dat we meedoen zonder het zelf te
beseffen. Dat we achterom komen wanneer we koffie komen drinken, even
buurten of op bezoek gaan: dat is Brabants. De Brabantse koffietafel was ooit
een niet al te droevig dodenmaal. Drie kussen bij een begroeting: het is in
Brabant begonnen. Tradities verdwijnen maar er komen ook nieuwe tradities
bij. U zult versteld staan hoeveel tradities u zelf in uw bagage heeft, zonder dat
u het beseft, en vooral zonder dat u de achtergrond kent.
Er zijn zoveel tradities dicht bij huis dat er een cursus van 10 bijeenkomsten
nodig is om de belangrijkste te behandelen. Tijdens mijn voordracht krijgt u
daarom de krenten uit de pap voorgeschoteld.”
De lezing wordt gehouden in Dorsphuis de Geubel en begint om 20.00 uur.
Voor leden van de heemkundekring is de toegang gratis. Niet-leden betalen
€ 3,50 entree.
Wij hopen op een voortzetting van onze eigen ’s Gravenmoerse traditie,
namelijk een volle zaal in ons Dorpshuis!!
Met vriendelijke groet,
BESTUUR HEEMUNDEKRING “DES GRAVEN MOER”
NB
Onze volgende activiteit vindt plaats op woensdag 29 maart: de algemene
ledenvergadering. De stukken ontvangt u medio maart.

