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Zaterdagmiddag 3 uur, 9 oktober 1965 is d.e beelden-
groep rtle Vlucht naar Xgyptett naar cte Heuvel terugge-
keercl". Nu al weer verschll-leniLe jaren geleden is deze
beerclengroep van een te slopen rrriis we[gehaard en'ter,restauratie naar d.e Heer J.rran Gemert gestuurd. Deze,..heeft het beeldhouwwerk een gromdige schoonmaakbeurt,',.
d.oen ondergaan. Penningmeester leo Bekkers van d.e Heem-
_{unde kring heeft d.aarna een neiuw ttkeskert ontworpen'.
Hij vras het ook, die het eikehout versierde uit een
eeuwenoude moren uit Boekel. ne Heer I'I.Hoevenaars, lid.
van onze kring, heeft d.aarna het oersterke kastje ver-
vaard.igd en van een koperen dakafdekking yoorzien.
0p bovenge_noemd.e dag werd het keske ontfiuld. Het hangt
nu aan de boerd.erij van d.e Heer \{.Egelmeers, schuin de-
genover de plaats waar het vroeger hing. Ond.er belang-stelling van taltrijke genoiligden, buurtbewoners en voor-
bljgangers werd- het keske onthuld door Burgemeester
De Belcker van Gemert, waarna d.e inzegening-volgile d,oor
Deken J.v.d..Heuvel-. De voorzitter van t'De I(omnanderij
Gemertrr, d.e I{eer lti.v.d..VeIden, clroeg het beeld.engroep-je daarna over aan Buurtseha-p rrlre Heuve1", d.ie voor ver-
der ond,erhoud en eventueel rFrsiering zorg zal ilragen.
De Heer Van de Velden wees op d.e duistere oorsprong vanhet werk, de juiste datum van ontstaan is niet bekend.
De Heer II.v.d.WJ-jst deelde ons na afloop mee, dat hijzal trachten, een d.eskundige van het Centraal_ Museumuit Utrecht naar hier te krijgen voor een expertise.
De voorzj-tter verhaalde nog d.e legende van d.e Roskam-
mer, wonende op cle boerdxri-j vod..Wijer, het eerste huis
in d.e Broekstraat, waar ile beeld.engroep tegen het bak-
huis hing, Dlt bal<l:uls brand.de ef , maar de beeldengroep
bLeef gespaard. Van Wi jlen d,e Heer Ouwerllng uit Deurne
had iLe voorzitter gehoord ilat de trkeskesrr uit Gemert
nooit verdwenen zijn omdat d.e Reformatle hler slechts
zo kort haar invloed kon doen gelden. Hij wees ook.nog
op cle synboliek die hler zo mooi tot uiting kont. De
H,Fa^uil-ie trekt Gemert binnen en daarom zou een onder-
sehrift als: ItH.Famille, bidt voor ons en onze behou-
tlen thuiskomstrr hier zeer wel op zi.trn plaats ztjn.


