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door Ine Jonkers
rrkeskerr dat tle vlucht van De Heilige Farnitie naar
Egypte voorstelt, is de afgelopen honderd jaar nogal
eens van stek veranderd. Onveranderd bleef wel, de

et

buurtschap Heuvel, helenaal aan de buitenkant van de tlorpskoÍn, als vaste verblijfplaats totdat vorig jaar november het
unieke houtsnijwerk een vaste plaats lreeg in de oude parochiekerk. Een kopie van het originêel is op de Heuvel gebleven,
De oudste vernelding van het keske is mogelijk die van een
schepenakte uit 1740 waarin sprake is van rreen huis omtrent
den Heuvel niet ver van Sint Josephs kaskerr. In die tijd h'as
Genert nog een zelfstantlig staatje onder soevereiniteit van
de Duitse Ordê. In tegenstelling tot in bijvoorbeeld de Meierlj van Den Bosch, die onder de Staten Generaal resorteerde,
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kontlen de Crenertenaren door de eeuwen heen openlijk voor hun
godsdienst uitkonen. We hebben het hieraan tê danken dat net
als in Linburg ook in Gemert de oude keskes niet zijn vervallen en vervolgens verdwenen.
Volgens een overgeleverd verhaal heeft het beeldje vroeger
op een boerderij gehangen en is het toen tlie boerderij afbrandde naar het laatste huis op den lleuvel verhuisd. Rond
19OO was er in rlat laatste huis op den Heuvel, aan de rechterkant van de weg naar Beek en Donkrook het caf6 [De vlucht
naar Eg'ypterr gevestigd. Het beeldje bevond zich toendertijd
in een nis in de voorgevel van het café, en ervoor was een
knielbankje geplaatst. Dit huis is een 30, zlO jaar geleden
eigendon van de provincie geworden. Kennelijk zag nen toen al
aankonen tlat het betreffende huis terhrille van het steeds
drukker wordende verkeer zou moeten verdwijnen. Toen op het
eind van de vijftiger jaren de plannen tot sloop van het betreffende pand steeds vaster vorn aannamen benaderde de Gemertse Heenkundekr ing de hovincie, om gêdaan te lirijgen dat
de beeldengroep voor Gemert en het nageslacht behouden zou
blijven. De kovincie reageerde hierop door rrDe Vluchtrr aan
de kring te schenken. Pastoor \ran alen Heuvel evenwel tekende
tegèn deze rtschenkingrr protest aan, zich baserende op de bewering dat de keskes als religieuze voor$erpen toebehoorden
aan tle parochie. Hoe het ook zij, de beeldengroep verhuisde
naar het atelier van tle Gemertse kunstenaar Jan van ffi
voor een grondige opknapbeurt on daarna rropgeborgenrr te worden ergens in de pastorie. Uiteindelijk zou het toch weer op
den Heuvel terecht konen, Men werd het er over eens alat de
keskes eigendon hoorden te zijn van de Genertse gemeenschap
en ook pastoor Van deri Heuvel vond dat het beeldje voor alle
nensen van Gemert te zien noest zÍjn. In 1965 r.'erd net veel
plechtigheid en vlagvertoon rrDe Vluchtrr weer ingehaald in
haar oude buurt. De beeldengroep kh'am nu te hangen aan de
voorgevel van de boerderij vaÍr Jan Egelmeers (Heuvel 62), aan
de andere kant van de weg als voorheen. IIet keske $er tl daa.rdoor veel meer blootgesteld aan de weersinvloed, maar daar
werd kennelift niet zo zhraar aan getild. Bezwaren werden weggewimpeld net opnerkingen als rrden ezel met Jozef., Mariê en
It kiendje g8n naw Glmrert in, in plats van drr oitltr
Een aannerke$ike verbetering werd tenslottê aangebracht door
twee leden van de Genertse Heenkunalekr ing, te weten Leo Bekkers en Martien Hoevenaars. die zorgden voor eên eikenhouten
-)
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keske. gemaakt van hout uit de Boekelse molen'
Tn 7g?4 kwam het beèldie weer in het nieuws' Dê Gemertse
tteemtunaek'ing vontt het tóen niet langer verantwoord om zorn
uniek en kostbaar houtsnijwerk onbeveiligd tegen een gevel
te laten hangen, Ze lietèn daaron een kopie van aardewerk
te
rnaken aie in 1975 op de plaats vajr het origineel hÀ'an
hangên.
Toch was

het bestuur van de buurtschap Heuvelr waar het ori-

ginele beeldje

nog

steeals vertoeftle
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r niet helenaal tevreden
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VERSLÀC VAI{ DE RESTÀUFATIE VÁN DE
BËELDIIIGRO
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Do door ona ln de haand septembar l98O a6r€stau!6êrd€ be6ldè5
rrD. Vtucht Daar EStpten l-a g€aned€l' ult
t.o€p r voorrt€I1oDd.
rotshout.D€ ho!.kobrt 1! RíJnr6nd6!€n h€t datEêrt uti h€t b€SlD
var de l?€ eeuv(ca. 1600)
Zeer vaartcht.Jnlllk Dad<te hêt Ero€pJs d€61 uit van

nr zlJn door oDs Aeen resteD van potychroml€ govondon,vat !e:llcht t€ yl.JteD i. aan d6 zeêr tanB6 Lnv€rktrg va't bult€nlucbt
en vi!sel€Dde weer-somstandlgheden.
Dê booDfràellontèí
ziJn zskor a-fkomstlg vèn het bê€ldcngio,r;r--..
en het llnkcroor
van d6 êz€1 dsê!ènt.-.. :
De a-D vári st.Jozêf

De kalt iÍ kapêlvortr 1. éen l9s-€€uvs isíenvo6s.€l
vs atlê::èi
6oo.teD datèiiÀlên,dtê
ntet 1D .el5t1€ sta r tot het kurt6tT":k,
deze Doc.tên oE no6talgLlch-ênotlonelo
redènen op veiz.ë<
'|aà.r
van de €1senaa.6 bêwaá-rd en behoudetr bltJv6n.RedenÈn,
rtj ter zeorÊte io.pect hebben.
Het hoofd ongêveD net .tral€n,dat
€on ltolend elenent rom,clè 1n
het gêhoel,la door ona IE ov€!1êg n€t d6 ol6ena!,rn v6r"1Jde:-c,z:i1:
h€t Aohoel hannonisch €n b6t€r 16 6e8!o€pe€.d.
Ter verd6r.e b6.charï1nB 1! een hou tvorn,bê s tr:t Jd ènd e behar::l.i:r
toegepaltrsaa!.À
h€t g€heel van oen ra6laag,bèstaslrds
ult zu:v.r:
wlttè bl.Jenear,vêrd voorzi€n.
opaonaakt te -Valk€nleaard
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met de situatie. Inrners, het bewaren van een oorspronkelijk
en kostbaar beeld op een zolder, onttrokken aan het oog van
het publiek, was ook niet alles. h gingen stennen op on het
in bruihleen te geven aan de heenkundeltring of het kerkbestuur. Na vele discussies, vergaderingen etc. werd door de
buurtschap Heuvel besloten on rrde vluchttr een plaatsje te
geven in de kerk van St. Janrs Onthoofding.
In septenber 198O werd de beeldengroep op kosten van het
Kerkbestuur door Museum Van Gerwen-Lemrens te Valkenswaard
gerestaureerd en op 15 november 198O kreeg het beeklje zijn
uiteindelifte rrrustrrplaats in rrdraauw kerkrt, waar het nu voor
iedereen te zien is.

Bronnen! -nokunênt8.tle en aantêkenlngên betr. I'Dê Vlucht naar Egypte"1!l ile Vêrz1nêlins I'Doklrloêntatle Kêskês" - Ilêemkaner, nuyschênberget!.lb
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