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Van woensdag Jí augustus tot naandag 1! eeptenber 'l!1O vêr-
bleef tle hekentlê theoloog-bi oloog PieFe Teilhard ale Chardin
op het kasteel vÊn Gemert, \.raar toen Ce Frense Jezuieten ge-
huieTest lr8ren..
I{ij sehreef van d.èaruit enkele briêven aan ziJn oudorÍr en zo
Ieren ue Ae indluk kennen, die (iênert op hen naakte.
Yoor ile ne€ste gegevens nsakte ik gebruik van De l{leuwe Llrn-
burger van 5 octobet '196t, waarin êên drietal brieven zlin
op8ênoEen.
Hil schriift <lan de volgende intarêssante dingen:
moe189

Gêloelt ligt tenidden van het uoêras sen1an<!. EeeL langzaarrraan
',,int men lrind op Ce noeragsen, lladat Inen de grond heeft
drooggelegd, noet nen hen hèIebaal- ornploegen en prepareaenr
Híertoe greaft $en op 1 oeter C.ieptr in het zanrl êên laag
hei. in; daarboven plant men dennebonea en men wacht tot et
zich een pas,r centirnetêr vegetele aarde gevoroil heeft en
eerst alaa"na kan men beginnen met zaaien. 0f nen naêkt, oln
tên&instê enige opbrêrlgst tê vêrkriigen, not nest ?Írifiê
kunstnaf,ige lteiden. Het is een ger'eldi.ge ondelreroLngr naa!
de Eol.landere net vaderlandsliefde voor arbei-den en die aloor
de staat gesteunil sordt. ?r trestaat een lond, waarvan iecler
lid ninstens 25 of 5O cent geêft (ik geloof, d.at peter ree-
tor hier tot 20 EtuÍvers gaet) en doornialdel h1érvan breiden
de aanplantingen en de velden zich snel ui t.,aes'ontlanks vornt
de Pee1, zoals tleze streek heet, tog een strook van 40
kn.Ieng en 1O of 12 km. breed en het is een aangrijpencl ge-
zicht, ranneer Êchter de dennenbogsen ploteeling ïen ile kÈLe
heide voor zích zíet, bedekt nct waterpl,aseen en gehulil in
een absolute stilte. 0p het ogenblik z{in er heel .*einig vo-
gels. fk heb slechts twee eenden gezien en een !aa! e-Jllen
gehoord. nier Leefde ongetuijfeld de laatste valken.jaqrer,
naar ik ben niets biizonders over hen t€ ïeten kunnen konen.
Àls bloenen kom je er nu een nassa drosera tegen, r:ooie
b1-auwe gentianen (O. fireunanthes, geloof ik), eên soort Le-
lie (fialtheciun) bn uolfsklausen. Onlengs her.ben ond.ergrond-
se !,eilingen &ên;ïeuez{-.r}, ,li:,t er zich op ? 1O0 meter aliêFte



een vooïtzr)ttin,i );,;init van
Kenpen en wearschNrrL ijr zaL
ploitalie hiervan begint. IIe tstreek zcl hierdoor en door
veïanderen.
kasteel

de kolenlagen van d.e Belgische
het niet lang duren voor de ex_oo"spronkeliik aanzien van de
d-e veï:bou.r,ringen wel heel erg

Ilet huis woïdt omringd. door brede grachten, \íaar veel_ snoekzit., en op de oude slottoren is eei ooievaársnest, naar jan_Írier genoeg z i;'n de ooievaars sinds een maand vertrokken. Hetis erg groen allenaat, het weer is ,""rri of- rr"i "àà"liir."à;er he.Jrst 
- 
een d.iepe rust. Lilen gevoelt zÍcir werkelijk op hetp1attela.nd.. De studenten leiden hier een 1andelijk 1even.Behalve mooie vÈrzamelingen (vooral 

"" "frtlri.lrg"f ige insekten." 5"y:.:")- zijn er konijnen, _.iuinese Utgg"tj"" en een nestwerkelljk bijzonder mooie wítte ratten, áie niets liever dangeaaid wi1len worden. De studenten heíben een vofièïe mettulnvogels erin. In de bonen nestelen t ootarriv"n en een an_dere duif, bijna even groot, mae.r zonder ,,sniege113s,, opziin nek. Hij behoort in elk geval tot h" t 'drirr"rrr"" . Hetgrootste vermaak in de vrije tijd. is 
"pelerra"en op de Ê;rach_ten ln bootjes, dj-e min oi ,""" gnAo"lná-rlr,"tot omsl_aan,

stoomtran
0n in Gemert te komên dien je
IandeIïk stooÍntranmetje, Aát
kane,len en dwars door kleine
kind.eren, allemaaf erfi b1ondje om het hardst toewuiven.
noraal

gebruik te maken van een ergje g;edurende een uur langs d;dorpjes voert, waar heel veel
en net vriendêlijke gezichtjes,

lr'at betreft hun moraelI het zijn hier brave fl-inke nensen envuïi"ge katholi.eken. Vanuit hei kasteel zie- je ," ,"_rorráog;in lange rijen naar de kerk trekken á"-f.,uof d.ikwijls biddende mannen cn vrouwen onderweg 
"ar"rl t ai-iozenhoedje. Hetsch|nt, dat d.e deken..ztn. sciaap;cs ,á"á""raie bewaakt endat hij van fijd tot tijd rs-avoiá" oo-À-i_," a" ronde doetcloor-het dorp, om te zíen, of niemanJ door de stretenzwerft. De vroomheid heeft zetfs ieis van tret Jansenismer/Íeg: een bad nemen zcu een schandaar betete"e,. en van de an_d-;re kant ziet nen l.:jlr_ net -rol.Aocn.l.,-;1 I r. n j_11 bilr.c._rn
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van de kou, llant c[at zou .:r 1{:l i]et1s ccn ulod.sengc}tje van
kunnen maken. le rooderne Euêst staat hefaas voor de deurí de
voorstanders van houten paarden op de kermis en hoed-en inplaats van mutsen enzovoorts worden talrijker en zul1en on-getwjjfeld binnenkort de overwinning behalen. Het schijnt
overÍgens, dat hoe afilelegen d_eze mensen ook wonen, nen hen
niets meer hoeft te leren op het gebied van sociale organi-
satie en verenigingen. in toch zegt nenn dat zij van minder
gehalte zijn dan d"e katholieken van het noorden, di.e stand
moeten houden tegen de Luthersen.

l)e vrouwen dragen g""r,g8$$?ffrn"" bij hun slapcn (zoa1s in
irriosland) msar á1Ieen mutsen not brede flappón, die a1s
vleugels uitstaan en d,ie op feestdagen bedekt worden met
een bTeed witzíjdon lint, overladen met bfoemeni het doei
wat lomp aan en ís niet erg sierlijk. de jonge ongetrouwde
neisjes dragon eenzelíde Eeval naaï in het zwart, waard.oor
ze op oude vrouwtjes lijken, daarblj draa,qt iedereen hcl_e
koïte harcn, want die verkoopt men.
De mannen dragen platte petten en een pijp of sigaa.r in de
mond en z:,j zijn expert in het beoefenen van de fletssport ,zcffs mèt klomrEn ran.
Tot zover Teífhard de Chardin. In d.e beschrijvi-ngen zitten
enkelo zaken, d.ie hij wellicht "van horen zeggentt had of d.ie
hij 1n d-ie enkele dagen nog niet voldoende kon uitd.iepen.
Toch ma:n ik, dat het geheel d.e moeite waerd is. .'ij moeten
ook bedenk:n, dat h1j vooral voor bloloilie aandacht had,. Zo
hield hij zich in Genert onder meer bezig rnet het zeven van
een rnierenhoop a1s experinent, wgarvan hij de grote verla/ach-
tin5-en had voor verder ond.erzoekrhet lezen ven biologieboe-
kenrhet kleuren van d,oorsneden in het laboratorium en het
klaarmaken daarvan voor de microskoop en het prgten ntet d.es-
kundigcn op het kasteel.Ook bracht hij veèl tijd d.oor in d.e
dennenbossen, ofschoon hij er over klaagt, dat het wel zacht
weer is, maar dat het iedere dag behalve é6n dag geregend
heeft a1 waren e? dan uren van zonneschijn tussendoor.
i.{aandag de l!-de september vertrok hij via Leuvsn naar Xngê_
landrffaar hij ook vand-aan kwam eind augustus, maar hfr was
zoals hij schrijft rrniet zonder spijt,r uit Gemert vertrol{ken.
ll-:t v:.s ii, Í clus r^rc I bevall,,n i: r.:r ..i j,rt,


