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0p deze vèrgadering,die door cÍrca,0 p
woond, waren aIs vertesenwoor*"i"-"rí-a5";::ï::r::#r::ï:vcn Brebents Iíeen aanvezig o" lrË"i-w.
i..lii""" ên nev!. lr.
s chreuro-Jrag gen. ook..bu"!"r"""iài
;;';;;..
Genêrt yoon_
de deze vergedering bij.
"""
wegens zÍekte moêst de voorzitter,
de heer.Chr. van Schiindel
verstek Iaten gaan en,zodoende -ri"iritï"=,"€
-;"
secretarÍs een
"i"
voord van r*elkon tot de aanwe rieá"
nàt
uilzoaa.er
tót de
heer Á.Kekebeeke, diê_een ceuserie zou
houden 1n verband net
het Monumentenjear 1 975.
De jêarverslêgen van de secretaris
en penningneeater rer_
j;-

*::,?;::;ïïÍ::Í ;"ïtï:::"rd.
;;;-À;;'

;;;-

;""iË""i;;;;-;i; ";:'"ï;
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nedelig satdo van ruin .f ,oó,__-;;;iJ"i,r""*t"
d€ kescon_
op bij.ronde van de r,""i- i]óo""t"r,",
.trole-con,oÍssie
ttat het
bestuur zou toezien. d.at het t"fort niet'^lràrder
zou
oplopen.
Als een van de niddáIen v€rd eênbevoi."-oiit
contributio, uat inniddels 1s gebeorá.-- --- ogirrg ven de
Door de v8.rnE voolzitter vËrà-neàegeaeefa,
det het (e!k_
kanp vèn B!.bents Eeen dit
i"""
s"h""jEi*iir
,o"a"r,
:. r,
Hilvarenbeek an ve1 ve,n roensdÁgnaniaa"e--Jo-Jrr
r-;7;..
;;r.;à;;
voorniddag 2 Jufi 1975.
De nolen in dè ,eel-,'De veenboer,, zal
vernosdeL{k ln Junl
of juti van dit jèar
ooÀ-*i""
i,.,o, Deent, dat er
\l:er "i;"aan""een of andere feestelijkheid.
sorden. ty'ij
zulten hterontrert on6 in verliud.in;-;;;;i;"
"";;o;;;; noet
net
het
genaentebestuur,d.aar de geneente eÍgenareË i;-;;;'de
norên.
voor liefhebbers ten epoken ia er van á" n"r,a
ven d.e heer
Ántoon van Oorschot een-bóek
a"
tltel,,spoken
€n kêstelen in Iïederland',. De""i"
"rr".."i"oià
"" ,oorrt
hr.var
óor""iot
zelf op
-;;ó-;as
kesteel NêmeIDêer 1n r{êaren..Étr
t
et
en
in
behandeld, provinciegêvijs gerangechikt;
";;;;"rret 'Ío"t, dal,
t
)1 zll cn
neet, ia verlucht nêt veêl nooi" i"t""i"i""j
n"t
is in de
boekhanCel v€rkliigbaar en kort
Zr,_::--'-"'
í
Na de pauze, vaarondsr vorstetrÁáa
net koffie verd. gepreeenteerd, vas het noord. aan a"
i"r"rra die iles_
kundig is op het gebied van nonunent"n
"..iÀr"i'J"tà,
àr, ii1, orrd.er van het
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landschap van Btabant, yèêlvoor hlJ aI i8rên lang geijverd
heeft.
Volg6nr dc heer *akebeeke zal er iltt Jaar blizondèr€ êanilrcht lo€tên vorden goschoD.ken &ên hat kleine nonunent als
boêraler{en, yoonhuÍzenr nol€nt r kerakteristi eke lanilachappen,

te1Éllen r dorpagezl chten r lolengtoepen enz.Voor Srot€ tsdnunent€n ala bv.cle St.Jen in Den Bosch behoaven Ye nlet bang t€
zltn. Ook hct intcrleur van gebouven kan belaryilk zíinr dst
bv.lD eon boêlaleriJ d€ potstsl yoralt bcvaeld' ile bakoven ln

dc echous enz.

Srabeata Eeen iJvert nog at€eal8 voot ile beschernlng ven
allesrvai verilient bevaaril te worden, ÍaarbtJ vooral sandaeht
geachonk€n vord.t ean boerilerten' rrae,rvah er vele tloor ondeskunillge .tnp8k gronclig bealorvea z{n. Janmer geno68 leat de
nede/rerking van de proYinclal€ ovêrheid ln dlt opzicht veak
Tesl te van36n ovar'lrent d€ Pllnologische Dlenstrdie de verbouvinplannen Eoat goedkeuren, baEo€it zlch nlet net de
histo!1sche oE8evlng.
Dearo! 1t er iloor €ên couillle vèn d€Bkuntllgan ln aanenvêrklDg net ên o? lnitiatl€f van Brabênta Eêen cên aantai
regels opgeatêld voor het verbouven vsn oude boerderiien en
zfln er 1! een aantal dorpen erohltecten aÊngevezên'dle bd de
verbouving van boerderlJen <le 8cneenten en de provlncle &dviEercn. E! la1 ook een brochure verschllnen over de regtauretle van boerilerlJen, Iíaêrln de nêest geechlkte oaterlalen en
ile benelln8€n van de vergchllleatle orderdelen ríorden verklaarcl.
Zonder Ecaler€lklng ven de menBen ia behou<l van hEt kleine
ronu..nt nirt logellJk.lsston rae<l<le ile hcer Kakebeeke aan on

l{etrn te! bolchlkktng to !t€1}enr vaarop &angetekend ken
vorden, vtt voLgen. ale nenlng vrn de betrokkenen in het dorp
taa gcbouvcn,landlchrp, boncngroepen cnz.noet bevaerd bliiven.
Zulke ingevuld€ lirlten kulrnen tosanen een handlel.ellng worden
voor tlc f,àlulentenconnL sei e, Eet i8 daaro! uiter6t nuttlg'
drt ook ile gereentea een plaataetrlit€ aonunnentenvot hebben rat volgens de llonurentènvet aogellJk 1r - l tlet kan veel, onr8ngaltlrs voorkonen. D€ Sonil van Nealarlandse geneentên
hceft hi6!ov€! eên boekJe uitgegeven r íDe ,: -oBeent6llJke Honu!êtrteu ln de zgn.3lluve 8eeks, nr.)6.
Hrt rou evêneenr zeer veneellik zíis on een infornatÍecentruD op tG rlohten l-n h€t Provlnci.êèl GgnootEchê?r vear

-17iedereen de nodige inlichtingen noet kunnen kriJgen ontrent
eventuele monumenten. Ondet d.e ProvincÍele Monumentenconnigslerdia vrqer zeer goed. werkterter ziele i-s, zal nu voorêl
vêrt patícu]lele olgenioèti€a ên personen het initíatj.ef
tot behoud en bescherning vèn voorsl kleine nonunenten no€ten uitgaan. 3labantB Eeen, det aI eindg 1951 acttef ia op
dii gebied, zal daarnea doorgaan en trachten het vsrval yan
nonumonten tegen te gaan.
Ook voor het behoud van d.orpsge zi cht en, buurten, lanatachap
enz.biedt de Monunentenyêt van 1!61 oogeliikheden, zoels berezen i.s door Eersel , Loon enz.
Tot slot liet de hl.Kakebeeke nog een aantrl Dooie illêrs
zien ven goecl an slscht verbouyd.e bo etd.erijen, dorpsge zi cht en,
erven van boerd.er\Jen e.d.,uearaen hii tot ziin ap{lt noest toevoegen, dat er door de nalatigheid. van de autorltelten veêl

bedorven vas .
l{et een hartel{k applaus en een denkwootd verd de lezlng
v&n de hr.Kakebêeke beel ot en.

}i.3. Iniussên zijn onder

onze

leden lijsten -verspreid, veerop

iedereen kan aangeven, nelke monumenten in Gênêrt d.ienen te
ríorden beechernal en bewaard. Eet bestuur yacht met belangstelling op de reacties.
iI. Il. .I Pennings
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t) ln de veertiende eeuv varen verschillend.e 'tvan Chenêrts"
li.d van êe voornane "Illustere Broederschap van 0.L.Vr. te
rs-Eertogenboach.rrZo vae in 1JB2 Joffrouve Sophi€r huiavrour.r
ven li.ederik ven Cheneltr1id. Yertler wae ook haar echoonzoon
Cooêuijn Steenvech, gahur.al net Bela van Ghenert, een li.dreat
van de 3roederêcha!. Yoorts vordt 1n 1]8{ nog gênoend oen
Joffrouve Lysbeth ve.n Chenert,lnlJSt een Joffrouve ocbtelt
van Chenert, huiavrouw van Jan v&n Ghemert, in 1191 Jan van
Ghênêrt, schout van Den 3osch..

3ron: A.v.Sêssê-?a:r Yeeelt, Voornane Huizen in Den 3oach,
biz ,L5)-I54.
")e Strêek'r

