LEDEIV\IERGADERING

ven 21 novenber en 18 d,ecenber '196L

,

Op cle lredenvergadlering ran 21 novenber verd door de
filnd,lenst ran d,e Egso een viertal fil.ma in kleuren
vertoond. Xr rag glechte een klein aantel leden aErruczi,1t benevens een aantal studenten v&n de Lat{inae
Sclool. De Voorzitter, de hr. i. Bekkere, verre]konde
de aanvetigen en speciaal d.e hr. Brok van d'e Ecso-filn2)
dienet. Hli vertooidc 1) een flln over'Zniiserland,
een fi1ro oier de provincie'Gel'derland, ,) rflol de vangl'
een fl}n ovsr nolens ln Nederla^nd en 4) tte filn ven
Sert Baanatra "De zee vae niet meerrr.
Het varen alle vler zeer Dooie films en. zeer onderhoud.enit; de aanveztgen warenr zoals achteraf bleekt z@Qt
tevreden over de vertoonde filme. Na afloop sprak de
Voorzittar een dankwoorcl.
De laatste ledenvergadering van 1957 nerd gehouden op
maandag 18 december in d.e bovenzaal van Eote1 de Kroon
nret aIs spreker de hr. !J.Ilntppenberg over "L{iddeleeuwse
bedevaarten in en vanuit }Ioordbrabaat Raar Eakendover
tot aan Santiago d.e Conpostella in SBanje.'r
De Yoorzitter kon wegens onverwachte gebeurtenissen
niet op de vergadering aanwezig zijn en zodoende vervelkonde d.e Secretarisr I{. Pennings, circa kwart over
acht de ongeveer 20 aanwezigen, jammer genoeg een te
kLein aantal in verhouding tot het interessante onderuerp, d.at besproken zou worden.'
In het eerste gedeelte van zljn lezing besprak de heer

Knippenberg de bed.evaarten uit nood, in het tveede de
bedevaarten uit d.uang of zoen-bedev".&tten. De eergte
eoort lilan voort uit de nood, waar'in de rnensen verkeerden tengevolge van ziekten, oorlogegereld', natuurrallpen
erLz. Het ligt in de natuur van de mens ou hulp te
zoeken, ranneer hti in noeilijkhed[on verkeertg dat is
tegenvoorilig zo en dat uas ook troe6er hct geval. In
onze tiJtt zoeken vij hulp bij de niddelen, d.ie de vetenachap ona vertohaft, bli ziekteh gaan uij naar een
dokter of zlekenhuisr biJ ziekten van het vce naar een
veeartg en uanneer de g:ewaaoen op het veld door ongedierte dreigen vernield te worden, kunnen ne dat vaak
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voorkomen door de 'juiote bestri jctingsnidddtlen '';6e te
passen. Zodoende is d.e nentaliteit van de gelovigen op
d,it gebied veranderd, al. vinilen re 'ook in onze tijd. gelukkig nog bedevaartplaataen, waar d.e nensen uit geloof
boolgaan, in de overtuiglng, dat hulp van boven iftf5a
nodig l.a.
Eet bed.evaarten, d.i.bidden en trekken, heeft de mensen

altijd in het b1oed. gezeten. De Jod.en in het Oude Testament trokken ied.er jaar naar"Jerusalem, on daar te
bidden en te offereni de Grieken gingen al in 600 voor
Chrietus naar De1fir oE aan het orakel van Apoll-o een
oploesing te. vragen bij noeilijkheden en ou genezing
van zi.ekten. rllke lalauiet moet ninstens 66n keer l,Iekka
bezoeken; tle Elndoes trekken ter bedevaart naar Benareg
in Ind.ia, om te baden in d.e heilige rivier d.e Ganges en
te d.rinken van het trater, waaraan een bijzondere kracht
wordt toegekend.
Zo trokken ook onze vooroud,erg in hun nood na&r plaatBen, die door een of andere hellige bekend waren gewor.
den. i{en wilde, zoals dat ook al in de oudheitl, o.a.te
Delfi gebeurde, rechtstreekg net het heilige in aanraking komen, Dokters uaren er weinig of geen, als g:eneesnid.d.elen had. men alIeen sonmige kruiden, die nen in , de
natuur vond en zo zocht nen bij allerlei ziekten en kwalen redd.ing en .genezlng bij de heiligen. Hierbij noet
men zi.ch vooral d,e.mentaliteit van de mid.deleeuwse nens
indenken, het.hopelooe gevoel van alleen te etaan e[
nergens hulp te zi-eni om een verklaring te kurc.aen geven
van de talrijke bedevaartplaatsen van die tijcl.
Ze ontstaan zo g:oed a1s allenaa1 volgens hetzelfde patroon:een of andere wonderbare gebeurtenis met een heilige en een bron, die er bij 1igt, d.ie neestal op wond.erbare wijze is ontstaan. 3ij bezoek aan het bed.evaartoord ril men de relikr,rie aanraken of kussen, rozenkransen en prentjes of nedalJes, d.ie rnen mee naar huis neent
etrijkt men eerst aan, want alleen deardoor hebben d.eze
voorwerpen een zekere kracht. Men d.rinkt het uater van
de bron en bevochti.gt er de zieke led.enaten mee of neeut
het mee naar huis. Prentjes legt nen thuis op de zieke
of onder zijn hoofdkuesen; vaak ook sneed nen de prent-
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jgs in kleine stukjee en 1i.et ze opeten door de zieke.
3ij verhoringen yil ncn ietc terugdoen, nen off.ert b.v.
een afbeeld.ing van het genezen lichaansdeel; vandaar de
talrijke zrgeex-votorg in zilverp gouil of vat, alt benen, arnen, ogen etc. De niddeleeuvre uenr uar in zijn
gc{achtorgrng nie? zo ratlonalistiach als yiJi hiJ vlfde de concrete werkelijkheid, voor zich zien en daarnee
in aanraking konenDe epreker 8af dearu eeD gtoot otntal rcorbaelie!
van
belligcn,
d,ie op diverce plaatsEn ln Brabant caDg€ro€-

pen vorden tegen bepaalde ziekten. HiJ glng voorbi3 aen
tle vere bedevaartpraatcen van 0.L.vrouv, ioalr Hinilel
0nne1, ud.en etLz., omdat hiJ cleze alc voldoende bekend,

verond.ergtelde.
De E. Dynfna werd, al ongtreeks het jaar 5OO vereerd, in
Geel in Belgi€, waar ziJ ook nu nog norclt aangcroepeR,
.

te6en krankzinnigheid.

De E.E.Driekoningea werden

aro patronen vaD de pelgrins
vereerd in Keulen, de E. Gertructis van Nijvel vera in
Geertruid.enberg aangeroepen tegen det veLd,nuizen, ondat
haar feest valt op 15 naart, de tijd, dat d.eze dieren
op het land verachijnen.
sous gaf een bepaalde g'ebeurtenis in het reven van een
heilige aanl.eiding tot een of andere verering:. lo nerd
De E.Oda te st.0edenrode aangeroepen tegen blindheid en
oogziekten, ond.at zij zelf biJ het graf van st.Larnbertus in Luik van brtnd,heid. genezen r,&8. ztj rirtle tocn

verd.er leven ars kluizenares en verbori zich in een
kruis bij venralj. Haar vad,er, die hiertegen lraarrpoord'e haar op; zij vruchtte toen naar st.0ed.enrode, nadat
zij door een vo6el gelraarschuwd yas. Daarorn ,ordt zij
vaak afgebeeld net een vog:eI 0p haar arro. rn st, 0edenrode heeft men ter harer eer d.e st. oda-kapel gebouud, ,
vaarbij L@r. Bekkere begraven is.
Ook de tijd van het jaar kan een bepaalde verering: d.oen
ontstaan, zoals boven verne1d van Gertrudis van llijver.
De verering vBn de E.valentinus in westerho.t e' i" op
d,ezelfde nanrier ontstaan. Valentinus rras een soldaatnarteraar, be8raven aan d,e rand van fione, zljn rellek
verd meegenomen naar frankrijk, vandaar na88 Londen en
4

van hier uit kuan ze naar onze streken. EiJ is de patioon van de verliefde en vrijende paartjes, EiJ ig dit
geworden, ondat zijn feestdag rond half reuruiri
( d;
t4ae) valt, de tija,
dat tte vogela aan paarvorning be
ginnen te doen. Denk aan varentijndag,
nen el
"rinn""r Doninee
kaar bloenen geeft ars uiting van genegenheid.
Eanewinckel, die in 1r)) een reis d.oor d.e lleljerij
naakte, vertelt, dat st.vanlentinus in r,/esterhoven ,reia
aangeroepen tegen valLende ziekte.
Een andere bekende heilige is Lucia, die in Ravenstein
werd vereerd tegen de brinitheld. en tegen keelkwaLen;
haar naan betekent 'rlicht" en zij werd vernoord doordai
een zuaard. door haar keel werd gestoken.
Zeer bekend. is hier ook Hakendover, waar ook tegerlrooxd.ig nog veel pelgrins heentrekken op de beide paasd.a-

8en.
De verering: van Haria irlagdalena was vroeger veel ver_
spreid; tegenwoord.ig vlndt men ze practisch nog alleen
in het kapelleke van Esdonk in onze gemeente. HierbiJ
behoort men vanaf d.e grote weg stilzwijgend, en bid.dend.

naar de kapel te gaan, nen offert dan verroeste spij_
kers bij het christus-beeId, men bidt wat in de tapei
en men mag vast vertr.ouwen genezen te zu11en word.en van
de zweren- Eet is vanzelfsprekend, dat men overal op
een bed.evaartplaats een off erstok vindt; rnen word.t verond.ersteld deze mi1d.d.ad.ig te wil1en geclenken.
Yan aI deze bed.evaartplaatsen, beelden en prentjes,
toond.en de spreker mooie diars en besloot hiermee rret
eerste ged.eelte van zijn Iezing"
$a d.e pauze kwam d.e tweed.e soort bed.evaarten aan de
beurtr rrl,die uit d.wang; d.it waren d.e zgn.zoerLbedevaarten, d.ie opgelegd verden aan degenen, die zich had.d.en
schuld.ig genaakt aan dood.sragi anderen zva.re verwond.ingen hadden toegebracht of in ernstige rnate berecligd.
Sons noest men, zoals in Eindhoven in 1!,lQ geb"rr"E.e
vier jaar achter elkaar een bedevaart naken naar verschillend,e bed.evaartsoord.en; dit was we1 een heel z.rrare
straf. vanuit Brabant trok men veer naar conpostella in
Spanje, waar de f,. Jaeobus werd. vereerd., een van de
apostelenr d.ie sanen met Jezue had geleefd. en net Hen
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iist,:illii5;-;:f*"Eoai*"xil:;&'taa.'fiIi"f"$Nia,
dicht bij tLe Eeer had gestaan,

uii" ";I

kon men verhoring

vachten, te

,""

meer nog, ond.at Jacobus ook persoonlijk in
compoetelLa zou hebben gepredikt, voor rrii ti"""rroi ,"r,

Jerusalem werd., raar tri3 ats narter-aar"gestorven is.
ziJn lichaam vas na zijn d.ooa op r*onderbarE wijze weer

in

Compostella terecht gekomen.

Dat zurke bedevaartsreizen zLet zo eenvoud.ig raren, is
genakkeliJk te begrijpen; cLe rregen
waren slechtr' ,"r,
moest de hele veg te voet afleggen en o,d.erweg diverse
kerken bezoeken. Er d.reigd.en gevaren van rovers en ander gespuis, dat het genunt had op net gefa, dat de be_
devaartgangers bij zich hadd.en, on ae prrgrins
te he1pen waren onderweg op zeer veel plaatsen kl00sters
en
herbergen gebouwd, lfaar men r s nachts ond.erdak kon vinden en nen inrichtingen kon geven voor d.e vorgende etappe en d.e vorgend.e rustpraats. verschirlend.e
van d.eze

of gastenverblijipraatoen
losritia
de ridders van d.e
tJrae,

waren

gluou*a

door

Duitse
d.ie de pellrims voorzagen van eten, event. kleren en sehoenen.
Zo bereikte men na weken wand.elen Compostel la en
zag
men van ve*e het doel van de reis, cre grote
st.Jaeobs]
kerk met zrn twee
.clen van
_toreng tegen de ierg ii;;;".
d'e kolonmen, waarlangs
men d,e kerk ti"""iE""t, is door
d'e duizend'e pelgrims zo gekust en aengestrEtcen,
dat hij
ervan uitgesleten is; ook hler wird.en de bedevaartganl
gers d'oor aanraken net het heilige in contact komen
411e gebouwen rondon d.e kerk bestoiaen uit kloosters,
d'ie ingericht rraren voor het verzorgen van de pergrins,
Yoor men naar zijn land terngkeerd.el moesten
'riir-ai"
een zoenbed.evaart moesten d.oen, een bewljs hebbei,
o,
thuis te kunnen laten z'en, dat nen
verplichtingen bad voldaan, b.v.een brief of""rr-li;r,
een
zoals
dle op enige kilometers afstand.
"lfr"lp, werd.en
aan het etrand.
gevond'en ea d.ie_nen bij zijn terugkeer
aan
cle hals hing. Zulk een scielp gotd als eeneen koord. om
bescherming
tegen ongelukken en nen zou let niet ge;a*e].ijk
;;:
vaagd' hebben zo iemand. kwaad. te doen, d.re
onoer
cl.e beecherrning van St. Jacob stond.
6

Ook vanuit Generl
d,wang-^of zoenbgdevaarten genaakt, a1 reeds in"ij+
h6t jaar-129r. pit: Ueren-van gEuert

noesten in il.1e tijd hun heerechappij d.elen met cle .Eeren
van de Duitse orde. vernoedelijk waren d.e grenzen van
hun'gebiett niet precies omschreven en zo ontstond. er
ruzie tussen de coumandeur en de Eeren van Gemert. llen
van deze laatsten was d.e schuld daarvan en noest als
straf met een aantal vrienden een boetetocht maken om
d.e kerk van 3ake1 en verd.er met twee personen een zoenbedevaart naar een ver pelgrimsoord.. In 1151 wordt aan
Died.erik van Genert door de hertogen van Brabant a1s
straf opgelegd., om net twee and.eren naar Connpostella op
bed.evaart te gaanl terwijl een van zijn helpers een
pelgrinstocht naar Cyprus moest maken i zij allen had.den
de Cornnand.eur van d.e Duitse Ord.e aIhler zwaar beled.igd..
l,iet behulp van prachtige kleurendiars konden ne d.e pelgrims op hun reizen volgen en de sprelier liet de heren
van Genert terugkeren op ons kasteel d.oor het vertonen
van een wapen, aangebracht op d.e binnenplaats boven d.e
lngang van d.e donjon, op welk wapen schelpen staan t zoa1s er door d.e pelgrims uit Compostella werd.en tneege-

bracht.
lla deze lezing d.ankte de Secretaris d.e hr. Knippenberg
hartel-i jk voor zijn interessante en boeiend.e tezlng.De
rondvraag levertle verd.er g:een nieuws op en zo sloot d.e
Secretaris tegen half twaalf deze vergad.ering.
.

I',{.H, J.

Wst zinggn de vogels

Het voorjaar

in

Pennings.

Ggroert?

breekt ueer aan en men kan in de natuur

het gezang tler vogels belulsteren. In Gemert rhaarren d.e
vogels en veug:elkes in c1e bojen, de bosse enz.,r naar
als het over 66n vogel gaat, zegt neni 'rwor hbld de

veugelke erreges?f'

schrijver zingt: " bidde, bidd.e, bid.de veur d,e witspi.e = vitte spijs. Hieronder verstond nen nelk en eieren, d.ie vroeger verboden waren in de grote vasten; 1ater nerd. hierin gediepenseerd en noest als compensatie
enige onze Vadera en i,ieesg'egroeten bldd.en.
De
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