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men.
0p een gerestaureerde boerderij vít 1656 ziet men êen anker
in de vosn van een soort)í het is de primitleve levensboom,
teken van vruchtbaarhei d'èn geluk. Vele boèrdêrijen hebben
ook een torentje op het dak net een klokje; het was een sta-
tussymbool , maar diende ook om de arbeiders bijeen te roepen
voor het eten en on te waaïgchuwen bij eveniuele r,retersnood.
Al-s ramen werden halve maantjes gebruikt; het zijn runente-
kens, halve zonnen, zonnerad.eren net J stralên, overblijfse-
fen van het geloof van onze verre voorvaderen,van de eerbied
die ze hadden voor de zon a1s teken va:rl levenskracht ên
vruchtbaarheld. Voor huis en hoí staan de lindebomen, waar-
aan eveneens beschernende kracht werd. toegekend. Onder de
lindeboom was vaak de plaats voor de rechtbank, waar a11er-
1ei plaatsel-ijkê kwesties vóór en dóór de schepenbank werd.en
behandeld.
In de bovenlichten van oude boerderijen vinden we practisch
overal d-e zgn. levensboom, het teken van d.e Chïistus. Dêze
levensbomen hebben verschillende vornen, bv. een ruit net 1n
het raidden een 61rkel - de cirkel is een eeuwighelsteken -
I leen Alphaf\ en Onega,eerste en ]-aatste teken van hot
QP Gri.et<se dí[ alfabet, d.us begi.n en einde. Ook op de
déurstijlen treft nen magi-eche tekens aan, bv. het zonnerad

i--/'-\..-l met vÍer stralenl een kruis op de rnuuïanke?s
l-:\-l---- I verraadt een katholleke snid. De Sint Janstros

sanengesteld ui.t gedroogde blo eren en veldkruid.ên, rvo rd t
eveneens buiten aan de muur gehangen. Boven het keldergat
L'erd a1s beschernteken met witkaLk een kruls aangebrachti de
duivel z -o-u er net afle ongeluk vooï voor- en achterhuis kun-
nen binn&ornen; het kruis noest hen tegenhouden. i{ij kunnen
d-at nisschien wat naief vinden, nen noet evenwel bed.enken,
d.at er in die tijd geen verzekeringen waren en nen wil_de
zich toch op een of andere manier p?oberen veilig te ste11en.
Zo is het ook verklaarbaar, dat men in het huls allerlei
heiligenbeelden vond, als bv.Lambertus tegen 1anheid., Dona-
tus tegen bliksen en on\4/eer, Luci-a was d.e patrones van het
licht, Rosa tegen d.e roos, Clara voor gded weerrenz, Elke
heÍlige had zijn eigên kaarsje en de mensen gingen met hen
on als vrienden, die bereid waren hen te helpen bij alle ge-
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varen, ongeloakkon en ziekten. Van de andere kant echter was
er altijd nog een zekere vrees blijven hangen voor de gees-
tên en denonen, die hun verre heidense voorouders met al'le
mogelijke rniddelen haddên trachten te bezwêren; zii inmel's
braehten alfeen maar ongeluk ove? de mensen en het vee en
daaron was het zaak de aandacht en bêlangste]ling van die
\4re z ens af te Leiden'
Van a1 deze dingen liet Mevr.van Dort talriike nooÍe diars
zien met prachtige interieurs van diverse boerderijen' de
rrooie" kamers met hun grote tafelsr kasten en dekenkisten

en daarnaast ook de vertrekken van de klêine keuterboertjes
rnet de bedsteer waarin het onrnisbare rneubel-, de pispotr op
de bedplank.
Onze Lievev"ouwebeeldjes t/erd.en er in velerlei vormen ge-
vonden, van hout of steen, vaak onder stolpen rnet een bloe-
menkrans. Behalve houten en stenen had nen ook wassen beel-d'-
jes van O.L.Vrouw. Deze moesten genaakt worden van zuivere
bijenwas, want deze noest maagdelijk zijn.
Een van de dingen, d'ie nen in vele huizen aantrofr was de
huiszegeni hij werd. aangebracht aan d"e binnenkant van een
dêr deuren van het kabinet. Mevr.van Dort toonde er een
fraaie dia van. Onder de helligen' op wier voorspraak eèn
beroep wordt gedaanr staan als sl-ot de H.Driekonlngen ver-
meld, !,/aaron? Dezen kwanen op beesten naaï de stal; wie zou
rnen dus beter kunnen aan?oepen dan deze heiligenr die het
eerst van allê heiligen in aanraking kwanen rnet CLiristus.
Zij konden dus sterke beschermers zijn van huis en vee en
bescherming hadd.en de raensen van die tijd we1 nodlg o'a "van-
wege de brandbaarheid- van hu:r huizen,stallen en schuren; de
w&nden waren immer:s vaak gemaakt van l-eent gemengd met stro
die uitgesneerd. werd over gevlochten wilgen tvijgen. Stenen
muren waren voor veel kleine keuters niet te betalen.
Voor de wat ervo or zi- ening in huls en stal naakte nen gebruik
van uitgeholde boonstamnen; nen maakte er een goot van, stak
deze door de nuur en buiten goot men er het rn'ater inr dat
binnen d.an in enners of tonnen terecht kwam.
Tenslotte liet i'4evr. van Dort nog enkele fraaie winterplaat-
jes zien 1n het wijdse en nog gêzonde en zuivere Brabantse
land; als tegenstelling hiervan een dia rnet d.e grauwe en ro-
kende zwaveflucht boven Duisburg.
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besloot i'4evr. van lort haar lezing.
Van de g:elegenheid tot vragen vrerd geen gebruik gemaakt. Na

de lezing bracht de Voorzitter hartelljk dank aan lievr- van
Dort voor al wat zij had laten zien en voor de uitgebreide
toelichting van de Brabantsche schoonheid, d1e zij zo prach-
ti.g in haar fraaie diars had vastgelegd. IIij sprak daarbij
de hoop uit haar t.z.t. nog eens met een lezing over Oost-
Srs.bant te mogen begroet en.
le Voorzitter deeld.e nog med.e, dat er bij het Bestuur
een bri-ef was binnerLgekonen van 3 en 1n/ van Genert rnet het be-
richt, dat er vernoïelijk dit jaal nog met d.e 

"estau"atievan de nolen in le Dee] zal worden begonnen.
Hierna s lui t ing.

M.H. J. Pennings.

WAAR I'TREKT'' DE \II;IST IN GE}IENT.
Onze Redacteur, de hr.l,i.A.van der Wijst, schreef in Gemerts
Heen, nr.l0, Lentenunner 1!68, een artikel ove" de onder-
grondse waterloop, die in Genert trekt en die wij rrDe tr^/ijst'l
noemen. 0m hierover meer te weten te komen, speciaal over d.e
weg, die de Wijst neemt, hebben we Cornelis van den Acker,
die in d.e leelse Kanpen r,/oont, gevraagd hj-erover zijn nening

op_pppier te zetten. Hij schrljft:
De tekening, die bij d.it artikel hoort, is een stuk$ecogge-
repte natuur bij de Aa op Koks, ongevee? 1000 nêter van het
Esdonks kapelleke, een eindje over d.e T.,andmeerse Loop voor-
bij de To"enwiel achter de boerderi.j rrDe Beendrr , links van
de weg. Voord.at de Land.neerse l,oop, vermoedelijk d.oor de ge-
Eeenten Soeke] en Gemert, gegraven of althans gekanali-seerd
werd. vanuit de Peel , ongeving Vanroij, stroomde het overtol-
lige water van Boekel langs de uj-thoeken rrDe l{utshoekrr en
rfEet Leu?kerr door d.e beemden (d.e veld"en daar worden ggg zo
genoemd) achter d.at plekje naar de Aa. De tnee gehuch-èn, de
Veerse Hei en Esdonk leverden hun water voor d.ie tijd door
de Se"is aan d.e voorkant van die heuvel aan d.e Aa. Dus vó6r
het graven van de l,andmeerse Loop zou dit een grensaandui d"ing
geweest zi jn.
Als nen vanaf Koks langs de Àa loopt tot bij de h/algraaf en
de Snelloop, kan nen zíen, dat Genert in Lret Stroongebied
van de Aa llgt, Het overtollige water stroornt bovengronds
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Bij het klooster }ilariéngaarde staat een kapel, lÍaar l{arÍa

"oidt 
,r"r"""d onder de naanltrZetel der Wiisheid't. le kapel

uit de 17e eeuw is door Monumentenzorg gerestaureerd. Het
houten Maria-beel-dje staat in een fraaie zilveren troon' af-
komstig uit het ku:rst-atelier van Sron' waar vele nooie
stukken voor dlverse kerken zijn gesneed. De kapel heeft
vroeger als raadhuis en school gediend, naar is al sínds ve-
fe iaren we-er voor de eredlenst bestemd. De drukke bed'evaar-
ten van .,"o"g"" tijd bêstaan niêt neer even in al"s de daar-
nee verbonden Processies.
Tot slot een bezoek aan de be el d-enve rzanel ing, voornanelijk
Mariabeelden, van de hr.H.Gruiiters. liierkuaard ig itat een
hoeveelheld beelden en beeldjes men d'aar bij elkaar zíel',
voornanelijk u1t de faatste honderd jaar, nooi en leliik'
kunst en kits alles door elkaar.
On 1 uur werd het Werkkanp net een Brabantse koffietafel af-
gesloten; deze was aangeloden door het geneentebestuur van
Àarle-Rixtel. Veel woorden van d.ank werden hier gesproken
aan allen, die op een of andere manier hun bijdrage hadden
geleveró vooï een goed verloop van het Weïkkanp.
Het vol-gend jaar zal het Werkkanp i-n Eindhoven zijn en het
25e Werkka.mp in 1971 hopen we te organiseren in Gernert.

1,[. H. J .I ennings .

LNZÏl{G I4IT
VERGAD

DTA'S VAN MEVR.V,IN DORT-VAN DEURSEN TN DE LEDtrN:
GM

op dêze veïgadering totCirca leden kon de Voorzit ter
zijn blijdschap begroetên; onder de aanwezigen waren ook
twee bestuuïsleden van onze zus t eïveïeniging rrKring PeeLland-rr
uit Hehnond. Het onder\n'erp van de lezing was: "Kent gij d'it
Srabant?" i{et werd een reis langs verschillende oude boerde-
rijen in de Zuid.westhoek van Noord-Brabant, vaarvan er in-
tussen a1 weer verschill-ende verd'nrenen zijn. Zo goed als aI-
le oude boerde"ijen waren voorzien van kleine ruitjès en
vensters wat een econonische noodzaak was. Glas maken kende
men we1 , naar was erg duur I d.aaron werden de raanopeningen
gedicht net gel,ooide koeienhuiden, waar vanz e l- fs prekend nin-
der licht door kwan e-n meer kou. DaarolL werden d.e luiken
vaak gesloten en droegen de nensen in de huizen neer en war-
ner kferen dan tegenwoordig om zÍch tÈgen de kou te bescher-


