
HIT ST. ANl\lAKESl(E

door Ád Otten

p zondag 31 augustus 1947 vond rle of il: ciËta onthull:ng
àn de kerkelijke inzeg,:ning plaats van het nieuwe St'

H$ itt.t.k""ke, zoals dai; nu nog wordt aangetroffen tegen-
óver tret Ákt ivite i tencentrurn De Eendracht (1). In het begin
van dat jaar hariden de buurtbewoners de knoop doorgehakt en

besloten tot sloop van het oude Annakeske om o\.er te gaan tot
de stichting van een geheel nieuwe kapel. llet ourle keske was

te bouwvallig om het opnieuw op te knappen. rrGe kon tt ni rw

vingers afbreeke!rr zo vertelde ons Pieter lgnatius' de buur-
Ínan van St.Ànnat die van kindsaf al in het onderhoud van dit
rrheilig huiskert is betrokken.ln het bêgin van deze eeuw werd
het keske bijgehouden door zrn grootmoederrin Gemert nog rvel

bekend als l4ie-de-Snèèr (t{ed. I gnat ius-Sniiders ) licht Pieter
toe, daarna kwam ziin vader aan de beurt en vervolgens werd
het Pieter, de derde generatie Ignatiusr die zich voor het
St.Ànnakeske zou inzetten.
Van het oude keske is in Genert \,'r i iwel niets bewaard geble-
ven. In de fotocollectie van het GeÍnerts I gemeentearchief is



slechts 6én foto voorhanden uit de veertiger jaren die een
gescheurd en vervallen bouwsel Ínet een nis zonder beeld te
zien geeft.En toen kwam Dien scheepers-van K€Ês el op de prop-
pen net het gegeven dat zij al bladerende in de fotoalbum van
de Bosschenaar Ernst Drissen daar een afbeelding had aange-
troffen waarop het oude keske nog in volle glorie prijkt. De

foto, die hierbij is af geclrukt, dateert naar zeggen van Ernst
Drissen uit 1928. De personen op de foto zijn v.l.n.r. Willy
Drissen-Tonnaer (moeder van Ernst) en Ánna Prinzen.
Pieter lgnatius vultle verder aan dat het keske was van tuf-
steen, besneerd en geheel okerkleurig (rrbruinsigrr) beschil-
derd. Het achter glas geplaatste beeld was alleen vanuit de
l"íolenstraat zichtbaar. Het r+as I 60 .t hoog en naar hij ver-
moedde van lu'iit. Waar dat beeld gebleven isr is onbekend.
De tekst op het keske luidde: rroffert voor de H.Moeder Annarl
Over ontstaan of stichting van het Ànnakeske daar had ook
Pieter nooit van gehoord. Wel wist hij dat het keske stond
op grond van Scheidius.Van hern mag echter niet verrr'acht hror-
den dat hij als protestant iets van doen heeft gehad met de
stichting van zotn Rooms heiligenhuiske. Waarschi jnli jker is
het dat de stichting van het keske gezocht rnoet worden in de
algemene heropleving van de verering van St.Anna tegelijk rnet
die van l4aria vanaf de tweede helft van de vorige eeuw. Ook
over de stichting van de heiliglmiskG op het Stereind en aan
het Ifuuiseind zijn in feite geen harde gegevens bekend. Ook
die keskes dateren naar alle waarschijnlijkheid uit het mid-
den van de vorige eeuw. ltret voorkonen van toponiemen als rrbij

de Sterrerr (vanaf de 1?de eeuw) en rrÀan rt Cruisrr (vanaf de
16de eeuw) wijzen er echter op dat de ontstaansgeschiêdenis
van die kêskes aI veel r,.roeger begint. Voor eên .lroeger kes-
ke van St.Ànna ontbreken echter alle aanwijzingen. tiet lijkt
er dus op dat na de bouw (heroprichting?) van de beide kes-
kes rrin de straotrr in het rnidden van de vorige eeuw besloten
is oÍn ook aan tle èrde Genertse invalsweg een keske te stich-
ten. Dat daarbii gekozen werd voor een St. Ànnakeske is niet
l.reend wanneer men bedenkt dat het keske werd gebouwd aan
het begin van de keskesdijk naar Handel, die in 19de eeuwse
process ieboekjes ook wel werd aangeduid als rrde beeweg van
de zeven smarten van Mariarr.Pieter lgnatius vertelde ons dat
bij het Annakeske zich van oudsher de processies opstelden
van Waalwijk, Geldrop en ValkensrÍaard ( orn de voornaanste te
noemen)voor de laatste etappe naar hd bedevaartsoord llandel.
F,r zit ook een chronologische orde in de g;ang naar Handel:
Van tloeder Ánna net het nog jonge neiske ilaria aan haar zijde
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trok men naar het keske net het beeldrMoeder der Smartenrr op
de Lodderdijk on dan vervolgens in opeenvolging de zeven uit-
gebeelde rrsmartenrr te passeren alvorens rnen in Handel arri-
veerde.

Veel neer dan het hierboven vernelde kan er over het olÈ St.
Annakeske op dit Ínoment niet geschreven worden.Van belartg is
nog wel het feít alat de drie hier genoernde gelijksoorti-ge
keskes ontbreken op de ninuutplans van het kadaster uit 1832.
En verder dat in een onderschrift bij een foto in de Katho-
lieke illustratie als bouwjaar voor het keske in het lftuis-
eind het jaartal 1856 werd genoemd. Het daar afgebeelde kes-
ke tlateert echter uit 1911. Pater Loffeld schreef eens dat
het genoende bouwjaar betrekking heeft op het keske aan het
Stereird (2). I'logeli jk dat Loffeld in een volgend cenert,s
Heern ons hierover nog nader kan inforneren.
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Het nieuwe St. Ànnakeske.

Toen na de oorlog (in fs+o) burgeÍneester De Bekker in Gemert
kwam betrok hij aanvankelijk de directeu.rswoning naast de
zuivelfabriek, pal tegenover het bourr'vallige Ánnakeske. l{i j
was het die naar zeggen van Pieter Ignatius de buurtbera'oners
stiÍnuleerde on te konen tot herbouw van het keske. Geen won-
der dan ook dat Jan Magis uit Helrnond werd aaÍrgetrokken als
ontwerper. Onder diens architectuur had in de oorlogsjaren
imrners ook de ve qrwing van het gemeentehuis plaatsgevonden.
F,r werd een buurtconit6 gevormd net Jan van ile Laar (voorz.)
Karel van DiÍ{, Piet Toelen, Johan Ignatius en Jan van Ber}o.
Aanvankelijk liep Ínen net het idee rond een kapel te bouwen,
waax nen in kon. Maar dat is er niêt van gekomen omdat men
vreesde dat een dergelijke kapel maar al te gernakkelijk zou
kunnen verworden tot een openbaar toilet.
Broeder RaphaËl uit Huize Padua werd intussen bereid gevon-
den een beeld te Ínaken.En toen het keske op 31 augustus 1947
werd ingewijd werd in het keske een lijst van bouwers, rnede-
werkers en schenkers op perkament ingemetseld.
Toch was nên nog niet helemaal tel'reden. Het beeld van Broe-
cter RaphaËl was bij het bakproces teveel gekronpenl
Broeder Raphaël ging opnieuw aàn de slag. Het nieuwe beeld
werd gebakken te Tegelen en voor 1OOO jaa-r gêgarandeerdl
De kosten bedroegen fI.12OOr- en na plaatsing werd het oude
beeld rrdè gln oog nlr hàrr aa burgemeester De Bekker geschon-
ken.
Het was het zr+are, nieuw geplaatste beeld dat in 1973 op ze-
kere nacht uit het keske werd ontvreemd en tot ieders ver-
rassing in nei 1981 in de Heenkamer werd terugbezorgd. Aan
het Weektrlad De Streek ontlenen wij het hi.ernavolgende relaas
van deze wonderbare terugkonst van Moeder Anna.

OTTI,{ :

(1) Cemertse Courant, 29 augustus 194?i 25 juli 194?.
(2) In de Cenertse Courant van 8 october 1948 schijft pater Loffekl

'n artikel getiteld rtlaria op de Lodderdijk'r, ríaa.rin hij schrijft:lihet Marialastje (Ínet de ster er bovenop) aan het Stereind draagt
het jaartal 1856".



MOEDER ANNA TERUG VAN WEGGEWEEST
Hel moel zijn geweesl in begin 1973 dat de
raasle buren van hel Sinl Annakèske op een
goede moígen hel zware slenen beeld van''MoedeÍ Anna masien. Het was gewoon
weg. Deze plotselinge vêr(twiining en kort
daaíop d9 dieÍslal van het kostbaíe eiken-
houlen b€etd uit het keste op .tê Lodderdiik
waren dedirekle aanleiding voor de GemeÍt-
se Heemkundek.iog orn kopieën te laten
maken yan de koslbaaísle beelden uil .te
Gemerlse keskes.
Oe oíiginele exemplaren konclen daardoor
Op een veiligeí plaals woíden ondeÍge-
bíacht. Ook hel St Annakèske kíeeg een
replica. Hel ooíspÍonkeliike beeld. dat dooí
2 peísonen slechls met veel moeite gectía-
gen kan woÍden, blee, onvindbaaí. En nu ná
íuim I iaaÍ is het beeld opeens weer leíug
Gewoon leíug van weggeweesl. Aígelevord
rn de Heemkameí..
Ên waaí dat beeld heell uilgehangen in al
dre liid? En hoe hel komt dal het nu weeí
!eíuq is?

Achl jaar geleden werd het door een stel'aangescholen jongetur meegenomen omhel een 2Glal kilometers veÍdèíop als een
soo.l van kadootja biJ mensen (bekendsn?)
op de sloep le deponeren ên dig met het
probloem op te zadelen waaí dat zware
beeld nu eigenlijk vandaan kwam- Dis vrasg
bleeí jarenlang onbeantwoo.d om wal vooi
.eden dan ook. Hêt waÍen uiteindetijk d€ pu-
blikatios oveí d€ aktlvilaiten van dè cem6rt-
sa Haemlund€kring sn mgl name de zorg
voor de kesk€s dis d€ víÊg opgnden voor egn
terugkeeÍ r|an "Moedor.Anna" naar Geínort.
Hoe hel ook zii, vooÍal dat laatsts, do terug-
komsl is belangÍiik. Hel beeld wgrd gemaakt
op het eind van de veerlige. jaíen dooí
Broedet Rataël uil Huize Padua in opdíachl
van het buuncomité dat oa de oodog het St.
Annaksske liet he.bouwen,
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