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e rrKèskesdèjk'r is É6n van de bijzonderheden die Hardel
als bedevaartsplaats kenmerkt. Deze zgn. Kèskesdèjk
loopt van Genert naar Hantlel-. Langs deze weg staan no-

menteel negen kleine wegkapelletjes, de kèskes. Voor de vele
pelgrirns, die naar Handel kwamen, begon op deze weg langs cle

kapelletjes reeds het bedevaartsgebeuren. De beeldêngroepen
in de kapelnissen beelden -tle Zeven Snarten (of líeeën) van
Maria uit. In 66n der keskes treftnenook de bekende beelte-
nis van deMoeder der Snarten - haar hart doorboord net zeven
zwaarden - aan.
De gothische vorm van acht van de negen kêskes dateert van
omstreeks 189O. Daarvoor stonden langs de weg kèskes van de
vorm als die van het eerste kèske dat nen aantreft op de weg
naar Handel (aan de Lodderdijk). Het is het enigst overgeble-
ven exeÍnplaar van de reeks kapelletjes van voor 189O.
Over de exacte ouderdon van deze vroegere reeks kèskes is ei-
genlijk niêts net zekerheid tê zeggen. Ze kunnen echtêr niet
van oudere datum zijn dan 1429r daar er v66r dat iaax nog
geen verering bestond van de Moeder tler Srnarten (1). Invoe-
ring van deze verering in de katholiehe rite heeft er boven-
dien niet meteen toe geleid dat men overal kèskes van de Ze-
ven lVeeËn ging bouwen.

Van de Handelse kèskes in in arehiefstukken maar weinig over-
geleverd waarmêde een tot de middeleeuwen opklinnnende ouder-
don bewezen kan worden.
Volgens Pater Lucius in zijn bedevaartsboekj e, zouer aI in
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1696 over.de Kèskesdijk. geschreven zijn, jaÍnner genoeg wordt
de bron niet genoemd (p).
Tn 7752 verscheen er lvel aI een bedevaartsprent je, eên gra_vure, voorstellende: [Het mirakeleus Belàt .,..-r, Orr.e ii.r.
Vrouwe tot Haerldel gelegen onder de Vrije Ileerlijckheijt G€_nertrr. Deze prent toont op de achtergrónd een processie diestilstaat voor een kapelletje (3).
Van v66r 7?52 zijn meerdere beschrijvingen bekend van Fro_cessies. In 1585 zou votgens het lRegiÀter Stri;nosrr (4j as
Gêmertse pnocessie reeds een gewoonte zijn.
Die Genertse processie trok toen niet van Genert naax Handel
naar ongekeerd. Het rrmirakuleuzerr beeldje werd op een draag_
troon neegevoerd naar de dorpskern van de Vr{je Heerlijkheiá.
Na een verblijf van een paar dagen in Gemert werd het beetd
weer in plechtige processie teruggebracht (S).
Rector Luijten bevesti.gde deze traditie in zijn rUournaalr l
Op tweede Pinksterdag was eerst om tien uur een solemnele
hoogmis gedaan, rr.en tên 12 uren sijn wij met processie vol
gens gewoonte net het miraculeus beett en het Venerabel (a1_
lerheiligste) van Hàêndel naer Gemert getrokkenn. rs hroens-
dags rr'erd het weer teruggedragen naar de Handelse Kapel (6).
lok Ds. Hanewinkel, die in 1?98 en 1299 de Meierij van den
Bosch te voet doorkruiste en daaxvan gedetailleeral versLag
dêed, gêeft hiervan een uitgebreide beschrijving. Daarbij
geeft hti een beschrijving van de wijze waarop een daartoe uit_verkoren man, besmeurd met rode verf, geklàed in een purperen
mantel en doornenlaoon op het hoofcl, een lcuis sleepie iangs
de weg van llandel naar Gemert en aldus de kruisweg van Chris_tus uitbeeldend. Mogelijk dienden de kèskes alaarbij als sta_ties (7).
Niet alleen processies maar ook indivitluele bedevaartgangers
ondernarnen een bede- of boetetocht. Zo schrijft Gerlacus van
den Elsen dat oude lieden hem vertelden clat boetecloende zon_
daren de weg langs de Zeven WeeËn zelfs nidden in de winter
barrevoets aflegden (8).
Slechts 66n van de kèskes uit die oude tijd is ons overge_bleven. Het bouwsel is geflankeerd iloor twle grote lindebo_
nên, naar de nis is, sedertruin een jaar of tión geleden het
18de eeuwse eikenhouten beeld van de Moeder der Smarten werd
ontvreeÍrd, Ieeg gebleven. Troosteloos leeg. F,en fragnent van
de l inkerarm bevindt zich nog in het gemeentearchief, dat ishet enige dat ons rest.
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De Moêder van
Smarten, het hart
doorboold met ze-
wen zwaaiden, Eén
der minst bescha-
digde beetdên, :..,'ii.i, . :.rt.i-i.i'i

Een nieuwe reeks kèskes.

h'aarschijnlijk is verval er de oorzaak van geweest dat derest van de oude kèskes geleidelijk werd afgebroken en ver_
vangen door nieuwe. Onder leiding van de toenrnal.ige rector
van de HandeLse Kapel, v.d. Laarschot, r+erden in de periode
van september 1888 tot augustus 1891 de nieuwe kèskes opge_
bouwd. De eerste zevenrmet daarin de afbeelclingen van de Ze_
ven Smarten van }Íaria, werden gebouwd voor een totaalbedrag
van Fl. 252Or--, Áls laatste werd er nog een aehtste kèsÈe
gebouwd met daarin de beeltenis van }laria van Smarten.
De kosten hiervan bedroegen Fl.3OOr-.0n de ontstaans legende
van Handel als bedevaartsoord levend te houden, werd er in
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septenber 1890 tussen de rij kapelletjes voor een bedrag vanFl. 1O57r85 de zgn. rtossenkapell gebouwd door Verhoeven uit
Veghel, naar de tekening van architect J.Heijkants uit hp.In het altaarretabel is de legende uitgebeeld over een Ba_kelse schaapherder, Ídie teniclclen van de heide, die Handel
toen-wasrr, het wonderbare beelclje vond.
De kèskes vertonen een gothischá vorm en hebben een sierlijkuiterlijk. De beeldengroepen, evenals het altaar:etabel uit
de 0ssenkapel zijn uit Savon ière-steen, d.i. Fyanse kalksteen,
gehouwen tloor de Roernondse beeldhouwer Lenaerts.

Bedreige!9e ontwikke I i ngen.

Tn 1966 - 1967 vond er tussen de gerneente G€Ínert en het pa-
rochiebestuur van Handel een briefwisseling plaats rn.b.t. cle
nieuw aarr te leggen fietspad langs de weg Genert-Handel. De
kapelletjes stonden toen nog allen aan dezelfde kant van de
weg, aan de kant van de ossenkapeL. Tesamen net de flankeren-
de lindebomen naast ieder kapelletje vormden ze op den duur
een belennnering voor het steeds toenemende verkeer. Het ge-
neentebestuur stelde toen voor on de beeldengroepen uit de
kèskes te verwijderen en zê gezanenlijk in een muur tegenover
de Ossenkapel te netsêlen, zodat de kèskes verwijderd konden
worden. Het Handelse parochiebestuur bleek echter niet zorn
warn voorstander van dit idee en stelde voor om de boven-
helften van de kèskes in het processiepark achter de kerk te
plaatsen waardoor ze in een rustiger omgeving zouden staan(g).
Gelukkig is er van al dêze plannenrnakerij niets terecht geko-
men. Wel kwaÍnen de kèskes in eigendom aan de gerneente (net
uitzondering van de Ossenkapel). Ook werden een paar- kèskes
verplaatst naax de andere kant van de weg en werden de het
verkeer hinderende lindebonen omgekapt.
Deze ingrepen hebben het karakter van de Kèskesalijk enigszins
aangetast maar niet het karakter ontnomen. De laatste jaren
zijn de kèskes en de Ossenkapel in ernstiger nate verpaupercl,
o.m. doof vandalisne, De beeldengroepen zljn in ernstige na*
te beschadigd en de constructies hebben veel aan cleugdelijk-
heid verloren. Eén kèske is zelfs tengevolge van autobotsing
los op zijn voetstuk konen staan. De kèskes verkeren in een
zorgvekkende toestand en verdienen een grondige rêstauratie.
De kèskes zijn uniek, niet alleen cloor hun rijke verleden,
maar ook door hun verschi jningsvorm onder de met bonen om-
kranste lange rechte weg naar Handel. Deze Ínin of neer land-
schappelijke waarde noet worden opgeteld bij at het nonumen-
tale dat Handel als bedevaartsoord al bezit en dan komen we
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Eén der zwaais t
bescbadiade kèskes,
Ei vordt vel eens
gêzegd: Christus is
eennaal gekrui sigd 'maai a1 tientallen
nà1en onthoofd !

Lriteindelijk tot de slotsom dat de Kêskes, die de weg naar
66n van Brabants oudste bedevaartsoor den narkeren, wel wat
meer bescherming verdienen.
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N00T VAN DE REDACTTE: Nog wat historische aantekeningen overmT;ru;arjj;r-
1. Een vermelding van het keske op de Lodderd íjk i,n 7?72;ln het testament van rrsuster Jenneke Jegerstt, opgeÍnaaktd.d. 8 februarí 7712, werd onderneer aa; de Kerk van Ge_

mert gefundeerd: rreen teullandt gelegen tegens over het
eersle heÏli$en Jryysken op de Lodderdijck, Eroot drv E:.pens". uíerkarchief St.Jansr 0nthoofding _ Register van
de St.Antoniusnis, folio 32)

2. Een vernelding van de keskes der Zeven Snarten in lgOS:In een rrNotificatie van den secretaxis van staat voor de
financiên der Bataafse Republiekl wordt op pag. 1? ge_
sch.reven over de Lodderdijk als: IEen gehugtje (zijnáe
het _eerste Cap6lletje) langs Zeven t{eeis oi èapeffóties
op den Weg van llandelr. 0ok--Eêt-Twóa;-I{eske wordt nog
genoend als zijnde gelegen bij schaapskooyenÍ, terwijlhet derde keske werd aaÍrgetroffen bij àe pfáats hraar on_geveer rrde gTote baan naar de peelrr begon. (De originelerrNot i f i.catiett enz. werd aangetroffen in de Bibl.van het

a.

Prov. Genootschap te Den Bosch). (Red. -Ào )
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