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ln 1f)B stond., <Ie sterk anti-paaps schrijvend.e doninee Eanewinkelrin ziin rrReise door de Meierij", ook uitvoerig stil blj
het Genert van die d.agen.
Nergens - zo schreef h{j - placht de Roomse god.sdienst net
meer pracht en biigêlovigheid. uitgeoefend te woïden danhier.
Als voorbeeLcl haalde hij claarbij aan dat men in Gemert overal
langs de straten gen kruis of een beeld van een heilige kon
aantreffen.
ïn tle dorpsgezichten van Genert zijn Íde keskest', tot op d.e
d.ag van vand.aag, vaste herkenningspunten gebleven. De heilige huiskes, d.e keskês en ook d.e beeld.en van Genert hebben
vaak een historie die vele eeulren geLed-en eên aanvang nam.
ook in d.e twintigste eeuw ziin er trouwens nog tal van reLigieuze nonumentjes b{j gekonen. In Eand.el ontstond zelfs een
heel conplex t,w. het processiepark.ne keskes en cle beel-rlen
van Eand,el hebben echter een geheel eigen ont s taansge s chiedenis nauw verlreven met de bedevaart naar rrhet Lieve Vrouwkerr. In Gêmert-kern werd deze religieuzê tradÍtie vooxal,
ontler het pastoraat van tarnbert poel] (191j-1917) hooggehouden. Zo dateert het Mariakeske in de Foef van 1))!, het
borstbeeld van patex Gerlachus v.A. Elsen uit 1928, en het
muurkeske van St. Mj-chiel in de Pand.el-aar :u'ít 19tt.
Eet neest uniekê religieuze nom.rment j e rlat poel1 in Genert
oprichtte was we1 het met t}Íeê Chri s tus-figrrren behangen
wegkruis op de .wegensplitsing aan de toennaals geheten flDen
Dubbeltlenwegt' ( later omgedoápt in MoLenakkerstiaat ). Eêt
kruis lras zo geplaatst dat, of Ilen nu van het d.orp, van het
boterfatriek of van d.e Groeskuilen kwarn iOnzen ï.,ieven Eeerrr
geen enkele voorbijganger kon ontgaan.
0p een zaterd.agnamid.tlag, in novenber 1!11 , werct dit dubbel
wegkruis ingewijtl, waarvan.een verslag werd. gepubliceerd in
de Gemertse Courant van 14 nov. 1)J1. In processie was men
er vanuit d.e kerk heen getrokken. Voorop de nisalienaars met
kruis ên flambour^ren, daarachter het volk en tot slot volgd.e
de geesteliikheid, waaronder Monseigneur l,/iflen van Dinthèr,
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nagister-generaal der Kruisheren-Orde ' clie de plechtige inzegening voor z$n ïekening zou nenen. In een welkomstwooLd.
tot alfe aanwezigen sprak paetoor Poell over tle plaatsing
van dit kruisbeefcl in het nieuwe bouwrilp genaakte g:edeeftê
van Genert, hetwelk d.oor d.e tijalen heen getuigenis af zott
kunnen leggen van de trouw van Genert aan hêt kruis van
Christus.
le van Genert gêboortige Mgr.v.ninther gaf vervolgens.te
kennen dat hi! erg blij was dat híj a1s Gemertse "jongenr' (61
jaar !) deze toch wel bijzondere kruiszegening mocht verrj-chten en d.an nog we1 op een plaats, tli-e slechts 1OO roeter
verwijderd was van de plaats waar zi-jn wieg had gestaan. En
wat d.e wiiding zel"f bêtreft, tle monsêj.8ïreur had kennelijk a1Ies mêe, want de van d.eze plechtigheid. bewaard gebleven foeen fikse regenbui !
to getuigt van ........
Hoe het ook zij, di-t unieke kruisbeeld., waarnede Gernert een
wereldpriroeur bezat, is reed.s lang verdwenen. De dubbel gekruisigde Christus heeft het kennelijk nog Seen 10 jaar uitgehoud.en, terwijl het enkelvoudig behangen kruisbêeltl in tle
áestieer jaren, door onvoldoende onderhoud (?)rhelemaal uit
het gezicht verd.ween, orn plaats te maken voor het E.Hartbeeltt, dat van het kerkplein naar d.eze plek kwan te verhui-zen. Ook het onclerhoud van dit beeltt blijkt tteer een moêilijke zaak, want dit beeLd. rooet het a1 jaren stellen zontleï
hand.en

!

Eoe het het rlubbele wegkruis vergaan is sedert zÍjn inw$ding
i.s nog altijd niet geheef duidelijk. Vanneer nên er de plaatseliike Genêrtse Courant op naslaat, d.an kan men, tussên d'e
regels door, vêrnênen dat nu ook weer niet iedereen zo gelukkig is geweest net I'den clubbele lievenheerrr. In het verslag van <le inwijtling van het nieuwe mariabêeLtl in de Eoef
(cen.Crt. 21 juli 1!l{) schreef nen tenminste d.at de l,taaïdering van de kulstzin van de Genertse godsdienstige monunentjês niet bli iedereen zo van harte ging en clat nen bijv.
rrden dubbele Lievenheer'r niet gaarne op het kunstzinnige d.èbet d.er overige wereld zou plaatsen.

ïÍoe dan ook, pastoor Poe1l trok zich van al dle kleingeestj-ghetien niet veef aan. Jan van Genert, die in de vijftiger
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jaren, het beeld na een aanrijding restaureerde, weet zich
uit de god.sdienst les s en van Pastoor Poe1l nog te herinneren
dat rlie verkond.igd.e dat er wat hem betrof we1 vier Chrisbssen aan het betreffencle kruj- s oochten hangen. Christus was
iromers niet aan het kruis gestorven voo! aL1êên rtwijzen uít
het oostentr of voor alleen trons uit het westenrr, maar voox
iedereen, zo lichtte d.e pastoor toê.
Een aantal laaand.en na de oprichting van het ktcuisbeeld aan
Den Dubbefrlenweg werd. er j-n het Anerikaanse tijdschrift "The
Catholic 3u1lêtinrr neld.ing gemaakt van alêze Gemertse roerkwaardigheid. ne illustratie bij tlit artikêl is een overdruk
genomen uit de rubriek 'rStrange but Truerr van het betreffencle tijdschrift.
Eet feit rlat men aan d.e anclere kant van tle werêld zo snel
op d.ê hoogte was van datgene wat er in Genert was gêbeurd.,
is troulÍens helenaal niêt vrceemd wanneer nen weet hoe groot
het getal Genertse priesters rrin rlen vreend-ert }Ías. En zeker
is dit niet vreend te noenen wanneer men bekend. is net het
feit tlat lfur.v.ninther, di.e het kruis zegende, de stichter
r,,Ías van d.e Kruisheren-nissie in Minnesota (Ver. Staten).
Ad 0tten

Kan er ienand nog iets verteffen over de lotgevallen van
-rrd.en
dubble Lievenheerrr tot het tijdstip van zijn algehele
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