HET KESKE in

dePandelaar

Eet bee1d. van Sint Michiel kvra4 d.e laatste tiJd herhaal_
delijk in het nieuws. ïn het weekblad ÍDe Streekn stond.
ond.er cle rubriek rrZoekt en ge zult vind.enr een foto van rt
Sint Michiefbeeld afgedrukt, ên ook in Gemerts IIeem in de
rubriek rrKapittelstokjesrr verscheen een artikelt;e (l

).
Sint Rafaël
Pater Gerlacus van dên Elsen nlaakte reêcls in 1gg5 gewag
van den E. Michiel in de Pandelaar bj_j zijn opsonning van
Gemerts heiligen-huisjes (2).
Ook pastoor PoelL wist j-n zi-jn "kerkklokkenÍ het een en
ander tè nelden van den ïI.Michiel (r).
In de Pandelaar stond vroeger êên beeld- j-n een keske, een
keske zoals we die tot op heden nog tegenkonen langs d.e
weg naar Handel. IIet beeld_ dat daarin stond was overigens
niet het beeld van Sint Michiel naax van Sint Rafaë1; het
keske stoncl we1 nabii een boerd.erij die d.e naan Sint Michiel
d.roeg.
Het rr0auwaters Cloosterrt had vroeger goederea in d.e pantelaar, nogelijk ttat d.e boerderij St: Mióhiel hiertoe behoord.e en zod.oend.e aan haar naan is gekomen.
Bij de wegverÉreding en de ae,nleg van een stenen weg van
Erp naar Gemert stond het keske in de lreg. Eet Sini Ra_
faëIbee1cl werd. verhuistl naar een nis in d.e boerderij genaand Sint Michiel. In het keske stond nog een leeiaje
neer, naneliik dat van de kleine Tobias, welk beelctje dóor
een of and.êrê "kreugelkruiert' (kenne1fik ienand met rn lririwagen) eruit werd gehaald en neegenonen.
Sint Michiel
Tn 1911 werd. de oude boerd.erij, h/aarin het beeld van Sint
Rafaël stond, afgebroken. Een nieuwe boerclerij werd gebouwd,
ter gelegenhei-d waarvan pastoor Poel1 een, zoals hij schree!
ff
echtrr beeld van Sint Michiel lj"et naken. 0p vrijd"ag 2) *pr
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tenber 19tt wefi. het beeld ingezegend en gepl-aatst i.n een
nis van d.e nieuwe boerd.erii. Voor het beelá Ëtond een tafel;
alles was net bloenen versierd; tle pastoor droeg voor het

bêeld. een E.Mis op.
fn f'Dê Strêêkrr van 9-A-1976 word.t geneld dat het beeld,dat
wê nu j-n de nis vinden, een reprotiuktie is van het naar d.e
kerk verhuisde beeld. Dit is dus onjuist. Eêt beeld. in ale
kerk_moet het beelct ztrjn van St.Rafa81, de begeleicler vande
j eugd.ige .Tobias.
Eet rloor pastoor Poel1 i.ngezegênde beeld van de aartsengel
Michaël, is eens gestolen geweest. Gelukkig werd het ter-ug_
gevonden (in een bar te Einrlhovenj ). fer bèscherming tege-n
diefstal bevindt zlch thans een hekwerk voor het leèta.I{et beelcl van Si.nt Michiel is te bezichtigen in een nis van
cl-e boerderlj die eert$ds bewoond. werd. door de fan. Rovers,
thans bewoond door A.v.d..Broek, ?andel,aar JO in Genert.

Peter van den

E1sên

Noten:
(1) GeEerts Eeen Jg. 1978, ILr..z, b\z.59; nê Streek, 5e je., nr.44 en 45.
(2) Jaa?boekje van ale aaÍtsbroeaerschap der II.Ianilie, b12.86 door
c,van den Elsen (Ktêl,hrinus), 1885.
(l) Officieel l{erkbelicht van ale kerken aler parochie St . Jans-onthoofdtina
te Genelt dd..1j-9-19tt llo.16i dd,,24-9-1911 no.t8t dd..8-10-19r1 no.40,
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Als aanvuLLing op het bovenstaande en ter completering van
alle uetenswaarcligherlen over het kegke in de pandelaai, ls
het verder verneltlenswaard dat het bêêLd van St.Mlchlel een
v{fta} jaxen geleden keurig werd opgeknapt cloor
de Genertse
beeLrihouwer Toon Gras sens.
Interêssant is verd.er nog eên reaktiê van Chr.v.Schijndel in
frDe
AAN\TUÏ,!

Streekff van 16-8-1979. Hij spreekt daarin z5n twiltel uit
over het eerder bestaan van een kapelletje aan d.e overzijde
van cle rrreg, tegenover de huitlige Michaelboerderi j.
"De nl.s,
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rnet die oucle voorgevel zo vereenzelvigd, dat ik het zeer
betwijfel of het beeld wel ooit elaleïs gestaan heeftr, zo
werd. geschreven.
Hierbij zou opgemerkt kunnen wortlen,dat eigenlilk nog nelcgens
geschreven werd. ovêrc een jaar, waaxin het oude
huiske'r 1n de Pand.elaar opgeruimrl zou noeten zijn. "ÀeilitenWanneer het verdwenen zou zijn, zoals peter v.d.Elgen hier_
voor schrijft,ttbii d-e aanleg van een etenen r^reg van Erp naar
Gemert't, da.n zou tiat betekenen dat het aI verd.wenen is vó6r
1845, want in dat jaar noent Eélanans in zijn Geschiêd_ en
Aardrijkskundige Beschrijving van Noord-Brabànt (p.45) als
één van de viif straatwegen clle de provincie dan àóorsni;aen
-de klinkerweg van I s-Eertoeenbosch op Vêghe1 naar Ggnert.
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IEGENDE OVER HET ONTSTAAN VAN
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0p klokkeslag van 12 uur 's nachts (het uur van heksen en
spoken) stegen uit het ri-ool van een treksfoot die vanaf d.e
Deel en drElding onder de Pand.elaar door richting Karopen
gaatrde meest erbarroel$ke klanken op.Kenners van bovenaarrlse (i.c. ondêraardse) geluitlen, besàhreven d.eze. aLs klaagzang van a,fgestorven gelovi-ge ziel-enrd.iê hun weg naar eeuwige rust nog niet had.d.en gevond.en. Segriipêliik d.at vel_en ileze
plaats schuwden. Hêt werd er zeker niet beter op toen rtspeciafj-stenÍ op spokkgebied hatid.en vastgesteltl d.at tle kermende geluiden voortlcqaroen van zieltjes van ongetloopt gestorven
kinderen. Angst maar ook deernis nan toe. Men beraadde zich
on aan de barre toestand. een einde te naken. Na veel- en
noêizaam beraacl werd. hiervoor St.Michaël (én Rafael? -red. )
in de arn genonên; het beelil werd geplaatst en net een forse armzwaai werd.en de in het Pandelaarriool verdwaalde zieltjes de weg naar boven (den henel) gewezen.
De overlevering naakt nergens gewag van, of bepaaldê nachte1$ke winden, die nogeliik de huil,end.e geluiden hebben voortgebracht, op voorspraak van St. Michael hr:n droeve nê1odiê
hebben gewij zigd.
Chr. v. S.
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