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( 1"t rechterL{ik erchlef vên Den lo8ch gèvotgattloor hst folionuuner.(4) J.?h.de Raadt, Scéeur Ármories des pays-tsae et
/r\ |"u l"I! Ávoisinênts aeer r (ro9Àj. -"*
\)/ rjtg.1,.Klêvêrsna, De Heren van Cranendonk en
,, -,fí"9|olen van 1200-1460, bLz.46(-t-)JÁrchíêf van ,rd.e Streekr, wkbi. voor Ceoert ênOmstreken.
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l{a een el"ug bezoekje aen het gs.Btgezin ías er. de koffÍetefer.Dhr., van del Vaêrt, da organieÀtoÏ rrên dit kacpo sprak hetselkonstroord, vaarin hiJ-het bestuur van-riarants Heen en dedeelnenerg begroettê en een beroep op arren d.eed om d.eze da,gen te d.oen slsaen.Daaena ryas het uoora aan onze voorzitter,
thr:l?l ,schijnrtel rtnê de kaapvtag o;uil*"áïga*, uaara.an het. tradltioneLe herdenkingeschi1a [evestigÀ .*,as, d.eze keer êeïlbeetj€ sroter o'dat ïU het 2tÊ krrp ;;;;.;;d'h;;;;^;-;; 

";;::klaarde'hil, en gegraveerd ,.i, h*t ;"r.:,;;i;
cnze Hee"{un,i"#iig-""'àË n-li_ï.i"Í";;'ïijïiï;"i:l"ï:nuo "u"
De vor8ende spreker *'as d.hr"Màndos ài", -ài* 

vcorzitter v&rtSrabants Heem, ncglnaals dank bracht,"""'Cui""t voor het zil-
.Ilf?l kerB in '/j(daverend applaue i ) *" 

-*i-io*a 
van len Boschprees on n& Êêeelt en sls.staàskring *"r:':krrp te olgeniêeren,Onder het genot va,n een drankje 

"""áur, 
---aà-tesêheid.en 

en deroufarl.vgn donderdag toegelíáht *"*ro* *Jt .re":. enthousiae*ne <le .1arg van t71 werden bekekên. Uiie;;;rd-;;"-;;;"-i;;_ste vooral e,an Theo vhn d.e Vea 
"o vi, 

"á"- 
íIog .,oo" hun be-roend.e d.agvêrslagon"

.Dondêrds_gnofgen vertrokken rre vanaf de veemg,rkt ên verd- er-cloor de politere richting rotr'o"en seii";;;;-à;;, ";""à;;- 
;;nst pontons ovêr de ffaas gezet 

"o"àur, ,"*i rrnf"*u. . . , ,gean
111tons. Dus vot goede moéd ovor enige ;i;""; ;;;;;il"Ë;;_
.vecoeur rsaar een verbaasde nititeir verteli!é: dat de icntorrs
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in $oklLoven i:.g.:i. r'ia een snelboot werden ze terug gecom-
mandeerd zodat we 1(onden lnschepen om aan de overzljde in de
weilanden terecht te komen, waarna we na enlge kllometers
weeï op de harde weg belandden.
A1 net al was de vertraging zo groot geworCen d-at Ammerzoden
Lraar we elgenllik hadden moeten landen, overgeslagen r^/erd. IIa
Kerkwljk in'aar de kofÍie gelukki-g goed bruin was en een be-
zoekje aan het protestants kerkjerging het over de dijkjes,
met af en toe een mooi- weld.s uitzichtrnaar het ruirn 1000-ja-
rig stadje ZaltbonrneI.
Na êen welverdiende en. goed verzorgde koffíetafel kon ieder
een wandeling door het stadje met zïn vele goed gerestau-
reerd.e gevels maken.Daarna werd er in de Grote KeÍk bijeenge-
konen. leze kerkrwaar in 1280 a1 een kapel stond en die nu
protestants 1s,..,is erg onderkonen, naar gelukkig koxnt ldonu-
mentenzoïg bínnêkort in aktie.
Opmerkelijk is,dat Zaftbommel geen beeldenstorm heeft gekend;
tot in de Franse tijd stonden er altaren en gebruikten katho-
lieken 6n protestanten gezanenlijk het gebouw; pas in de 1!e
eeuw zijn alle rrpaepsche stoutighedentr vervijderd, aldus de
koster díe uitleg gaí. lnige frescots, d.e kansel , het (laat-'
ste) trtrolfert orgel-, alsmede d.e beroerade kanunnikenbanken zijn
gespaard gebleven. Hierna, helaas op eigen gelegenheidrterug
naa! Den Boseh, waar fater j-n het restaurant van de veernarkt
de wgrrne naaltijd gebruikt werd. De avond verd met dlatsrrou-
ters en dagverslagen gevuld, waarbU theo van de Ven opmerkte
dat ieder kamp iets kenmerkends heeft wat onthouden word.ta
1974 is het jaar van de weilanden.le jaaïlijkse wlsseltrofee,
de Bram van Brabant, werd. d..m.v.een tekening van de St.Jan
door de hr.Van Leuken voor Oi,ischot gewonnen.

Vrijdagmorgen glng het onder een strafend blauwe hemel
richting f,unetten in Vught, waar bij de fusillade-plaats een
ogenblik stilte in acht werd genomen.Door het prachtlge bos-
gebied fietsten we ne.ar het centrum van Vughtrwaar in de St.
Joris de koffie klaar stond en de lunchpaketten uitgereikt
r,reïden. De d.eelnemers werden hieï in drie groepen verdeeld,
die daarna via het (slecht gerestaurecrde) kasteel l{aurickrichting St.l{ichielsgestel reden.
lïa de luncirpaketten in een nabij zaa"kje met veel smaak ge-
nuttigd te hetrben, ging het ne.at het lc:. he Broek. waar èen
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i.'u:'r!+ion3ï1s van Riiksr.at ers taat tiidens een koite w:,:'i.' -

uitlèg gaf . Dit eertiids zo waterriike gêbied is aan he r: ri-r i".
d-rogen zodat de zaer afwisselende flora uitsterft en ook de
reiger een zeldzarne gast is geworden. ]{en probeert iets te
redden door kunstmatig een nineraal arm gebied te scheppen
zodat in ,Of4A iaar iets terug kan komen. Daarna was het t{jd
om naar het Do ofs tonmenins t i tuut (waarvan de vleg in het Ge-
rnertse 3inderseind stond) te gean, en in het bijzonder naar
het museuropje van Br.Celestinus die híer zijn schatten ten-
toonstelt, naneljjk een grote co1]ectie Romeins aardewerk,
munten etc., vee1a1 door hem zelf opgegraven.
OB weg naar Den Dungen werd door feden van de Dungense kring
uitleg gegeven. Speciale aand.acht werd er besteed aan de
boerderiien en vooïel d.e zgn. hoekhuizen, niet in d"e gewone
zin van het uoord naar boerd.erijen waar (neestal lateï als
het gezin groter werd) een extra-kame" aangebouwd is. Van de
ca. 10 nog bestaand.e boerd.erijen van dit type staan er 9 in
len Dungen. Een bijzonder verhaal was er over de Bornshofstad
waar onlangs onder de deel het geraamte van een vroegere ei-
genaar gevonden is welke te arn was on zlch op het kerkhof
te laten begraven.
Na een bezoek aan de kerk met zijn prachtig antick (echt de
nooej-te waard on er op een zondagroiddag eens binnen te lopcn;
u zult uw ogen uitkijken) werd er een prima diner geserveerd
bij Soer Goossens. Later op de avond. r!'ê"den er nog d-iat s van
Den Dungen getoond en d.e degvêrslêgên zetten de gid,sen uit
nen Dungen in het zonnetje voor hun uitstekende lei-ding op
d.e z e dag.

_Zglg:qgg I augustus was helaas alweer de las.tste dag
waarop nen j-n d.e vroege mo"gen een bezoek aan d.e St.Jan, het
Slagernuseum of de wa1len kon breagen. naarna stond. een ont-
vangst op het Stadhuis op het programma waar de loco-burge-
meestêr ons verwelkonde en ons later het st'-dhuis net zijn
vel-e kunstschatten toonde.Ondertussen werd in de raadskelder
de lunch klaar gemaakt en om een uuï of twee was het einde
gekomen. Organisator Van der Vaart dankte allen voor hun
d.eelname en Th.van d.e Yen vond dat het dit jaar een echt
lgrEkggp was geweest en zette daaïna onze eigen llarinus de
l,iit in het zonnetje die zijn 2le kanp be?iindigde. Uiteraarcl
'.iord" hen rf:nel!: rri^ l-o*i-^ Tiirr rn b1O^:letje aangeboden. iïa
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de woorden van P.Dorenbos;h dic nan..:,: l-:'.1'r"r1ts Hecm sprak,
was het afscheid nernen gcblazenrvoor vclen dank zlj de gezel-
Iige terrasjes meerdere nal- en.
'/i1 met a] was het een zonnig kemp ondanks d.e af en toe fêi-
lende organisatie en de deelnerners hebben weer volop de gele-
genheid gehad hun ldeeën en lnzichten cp allerlei gebied u1t
te wisselen, eerl van de pluspuntèn van ieder kamp van Bra-
':r.nt s Heem,

Àrnout Rooderkerken.

IED4}rVIRGiIIJRIIïG VrlN Dfl{;lD,lG 21 tnl 197 4.'-ïi.t 
t àg"trs taand e deze dinsdàgavond 

- fegen d.e verwachti-ng
in een voetbelavond lrlas geirorden, waren er circa {O personen
aanwezig. De voorzitter verwelkomd,e d-e aanwezigen en speci-
aal" de feden van de contactconnissie van Brabants Heem, de
heer J.Jansen uit Heeze en mevr.:.1. Schreurs -Jans s en uit Oir-
schot, d.e paters v.d.lTift en Scheelen van het kasteel en d.e
heer il'efix van Thlel a1s ve rt egenwo ord igeï van onze zuster-
verenlgi,ng ult Beek en lonk.

De voorzitter zei verder blij te zijn dat twee van onze ei-
gen leden deze avond zouden vullen; de heer Ad 0tten zo1) ne-
melijk spreken over de heren van Genert tot ca.1A,OA-1100 en
de heer h/in Vos zou een eantal d.iats laten zien van de kas-
telen van Gemert, -[tld.ebj-ezen en Sint Pietersvoeren. Verder
deelde hjj mi:e, dat de opdracht tot herstel van de moLen ln
le leel gegeven is en dat er een goede kans bestaat, dat de
keskes in Genert, waarvan de beefden zijn verdwenen of elders
worden bewaard, weer i^rorden 'tbevofkt,t. Van Ie Vlucht naar
Egypte, de beeldengroep op Den Heuvel, zal een copie in kl_eí
worden gemaakt .

)aarna gaf d.e voorzitter het woord aan de heer iid Otten,
die een uitvoerlge causerie hi-eld. over de eerste Heren van
Genert voorzoveï die ons nu bekend zijn. n'it de verschillen-
de akten, waarin een of meer nanen van deze Heren lrorden gê-
noemd. in ve"band net ovcrd.racht van goederen of van andere
gebeurtenissen, had hij een stamboom sanengesteld, díe ook Ín
nummer 54 van Generts Heen is gepubliceerd. Verder had hijgebrulk genaakt van de Bossche Protocollen, waarin de heren
van Genert vaak r*orden genoernd en waarln neld.ing wordt ge-
rr akt val hun goed-cren en enkele rnalen cok van hun cnencipil..


