
' HET KR,U ISSLEPEN '

DE PASSIESPELEN VAN GEMERT

I"-h"J tilg?hi eregi s t er (1), aangelegd. door pastoor_rtekenv.leek (1880-1915), is het een en ander opgètekend overeen-nerkwaardigê plechtigheid die in het denert van vóór1800 op gezette tiiden plaatsvon<l. Volgens dit meroori-aaI
?oo een zeker pêrsoon, rlie Jezus Christus noest voorstel_
1_:1 :n daaltoe ook enigszins was verkLeed, op bepaalde cla_gen \en tver tweemaal per_jaar) langs verschilleide hregeneen kruis dragen in navolging van óhristrrs, kruisweg. Tieeand.ere personen zouden daarbii verkfeed. z{n geweest alssoltlaten, d.ie roepend en tierjnd en slaanáe op het kruisen rfd.e gangrr in moesten !-ou!en. In navolging van de Zall.g_yrkg" moest tlê ps euclo-Chris tus ook drienlat ond.er hetkrui s vaIlen.
Wa* echter nind.er met de
het parochieregister, was
soort van kernis begon
opentle.

zalig.oaker overeenstemde, akiushet feit <iat na d.ezê kruistreg een
alwaar ile kruisdrager "den áansl

0p het laatst van rle achttientte eeulr zou d.eze traditionele
I1ul:::C niet langer. ziin opsevoerd. Een ,ái"r,."", die totunrrstus tas uÍtvêrkoren, noet op de verw{iten van oneer_lljkheid. toen a1 te zeer. -uit zijn rof zïn- gevallen, aldusde in een anaer handschrift ( lrào p""toË" p;;ii-t-i't;;:
voegtle tekst aan het reLaas over "iet kruisslepen,,. Of àitd"_y?".". enlof enige rerien i.s g"*e""i àill""topp"n, is nuwellicht net zekerheid niet nàer te acfrtertrafen. Maar wieweet ls rrd.e Genertse Christus" d.ernate trevig uit ziin rolgevallen, dat hji toch nog ergens terug gevonaen word.t inéén of ancler crinineel archieistuk.
Ver$9ro9 wortlt nog ingegaan op een minstens zo plausibeleverklaring voor het protselingó artrete" 

-van 
het traditio-nele kruisslepen.
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IIet ooEqetuiqeversfas van doninee Hanewinke]

Dominee Stephan Hanewinkel gaf in ziln rrReyse cloor de Majo-
rtj" (2), een ooggetuigevers lag van het kruisslepen zoals
dat in Gemert wercl rropgevoerdir. Dominee Hanewinkel was een
man d.ie biizonder afw{jzend stond. tegenover d.it soort van
godsdienstoefeningen. nankzij cleze sterk anti-rooros schrii-
vende cloninee ls d.e salnie t teroin een kostelijk getuigenj,s
overgeleverd., clat a.h.w. zou kunnen d.ienen om d.e passi-e-
spelen van Geroert te tloen herleven.
Dominee Hanewinkel was in Genert en orostreken geen onbe-
kende. Eij weral geboren op J0 sept. 1766 Le Nuenen, waare
zijn vader pred.ikant was. 0p tal van plaatsen is hij als
predlkant in de Meierï wêrkzaa,a geweest. Dê predikantanfa-
nilie Hanewinkel woonde sedert 1651, zeffs drie generaties
1ang, in ons eigen Gemert aan het Bintlerseina (r).
Geen wonder dus dat Stephan Eanewinkel in t'Reyse cloor d.e
Majorijf vrij uj-tvoerig stilstaat bij het Gemert van diê da-
gen en er onder andexe verslag doet van rrhet kruisslepenrr,
terwijl toch zoals h{ konstateert |td.ie schandel$ke omgang-
enrr, er geen plaats neer hebben.

Doninee Hanewinkel weet kennelilk niets van d.e kwestie roet
d.e oneerlilke ps eudo-Chri-s tus , want hil geeft aIs réden op
voor het feit d.at het kruisslepen niet roeer plaats haclrdat
tle ï'ransen zul-ks verboden zouden hebben. En inderdaad. is
het zo dat het tr'ranse bewind., zeker in cle periode van 1l))
tot 1800 wered gekenmerkt door een biizonder ant i-gorts clien-
stige politiek. In de Generaliteitslanden is clit lang niet
ze sterk naar buiten getreclen als bilvoorbeeltl in België,
waar de Roomsen tot d.e inval der tr'ransen volletlige vrijheid
hadden voor wat betrof d.e uitoefening van hun geloof en
het houd.en van god.s d.iens t oefeningen. Eoe het ook zij, in
1798 }r.ad. het kruissLepen in Genert opgehouden te bestaan.
De herinnering daaraan r^ras in ied.er geval bii rrverslaggeverrl
Ilanewinkel nog bizonder l-eventl gebleven. IIet hierna vol-
gencl relaas dat hij d.oet van hetgeen hlj enige jaren eerd.er
hatl gezíen kan d.aar nu nog getuigenis van af leggen.



zie hiêr Bijn vri€ndt de wlizê hoe zich dezè1ve toedroe6...

Den nan diê eon kruis in dê hand droeg aing vootaf, onder hêt
ioepen van êenieê woorden, di€ ik niet vêrstond, doch denklijk
om de konst der processi€ aan tê kond:igênt dè klokkên wiêrdên
eeluid, €n iedêr d1ê in huis vas begaf zich oP dè straat; dàn
volgde den goheslen trêin' bêstaandè uit eene groote neDigt€ wan

ên kindeien, lrêlk€ allen zoneen of baden ter eer
van ltíaria, Derise eeisJêns droêgen êênê lrand met bloenen' strooi-
ende dêz€lve over de stiaat voor de proc€ssie hêen. Hlerop kllan
eên man bêk1eed nêt een Purper kleed on eenê doornen kroon'wi€ns
A€zicbt, handen en beenen (hri sins barrevoets) net eene roode
vêrv, a13 bloed, bêstreeken t.aren; hii ttad eêr Sroot rood houtên
kruis op zijnên schouder' êD s].êePte d€zelv6 in eene houding van
iênand, diê zêer k:'om gaat en geduu-rig oDder den last dleagt tê
bêzviJkên' van Haandet tot naat' Gênel:t in d€ kerk' hii v€rbêelde
dê porsoon van Jesusi eenigo andêr€n' €êwapênd dêt snaPhanen en
sabels, vareí de krii8sknechte.' êD hadden bem aan êen toue' om
zijn niddên gèt'ondên, vast' trok](en hed dan hiêr dan daar ovêr
cte straat, sloégen oet sattêIs op hêt houten kruis' het geen eenr
dóffè; doch akl1a€n klank' vj.jr het hol is, ve.oo?zaakts' en
schreeuudên geduuil6: voordt vooldlr OP zotMigê plaatzen wiel
hij nedêr, alsof hiJ bezveek' en ltrên liep dan uit êen nabuuris
huls Eet eentsên drank' Hee.i (dus dnrkte nen tich
uit) te laav€ni als hlJ nede.viel kDielden duizenden van nênschên
voor bem nedêi.
Áctrter den kruls3lepèr volgde dê Priester in ziin nisgevaad tdet
de ciborle of gevijde ouÍel' eaabde ondet' eên vêrhenelte, dat
door vie! peisoonen eedraagên wotd' en dan woledêD aDdêrê gêe3-
telijkeD ook ín hunne staatsiekleederen.
Noolt heb ik êenen oEgaÍls Det Eêe! afsrijzsn beschou$t dan hier
tê Cel'ert, doch h€t vaster dan zeer l€vebdig ên vroliik' 1.'ant op
eeDe bèdewaart vo.d alles gekocht en.verkocht, ILet is dan als
eene ke:'nisi de l.'uizen zijD al].e versterd det ga'oene takken' de
herbergen ziJn opgepropt oet volk' men daóst erl sPringt 'èr lus-
tig, Eên zuipt on tê scbêur.êb' êD ook pleêet mên r€r veele
slechtielrêden. VeIk serl sanenBen8seI ondêr elkandêrên I Biiee-
loof, eerbled, godsdie.st' <lanzen' zuipen enz. be man die het
kluis sleepte; Àoest' schoon het een noelllik verk is' dit voor-
rscht nog v€I wan deÍt priester koopen' en Seen vondêr' vant het
geêft êene bijzondêie êer heil-igheld ên vêrgeêwing van zonden.
BIJ het hêideíksn dêêzer btJgêloovlge pl€ati6hed€n mas n€n ve.I
net dên hêidenschen dichtsr Persius uitroep€n:

- O curwa in têrras aniEaê' êt coêlêatilu inanes I

velken regel van Psrsius lk êrgens dus zeer ochoon odschrev€n

- Verblinde zlelen t dIê u laag naar de aarde kroEL'
- En }edig zijt wan .t €oêd, dat uit dên henel kolrt Il

Thands hebben deeze schaDdelijke od8anAen geene plaats Deêr'
Írj1 zij doo. de Franschên vert'ooden ziin' echter aaan nos
veele Majoiijênaa?s i"n stilte aldaar bedevaa!t houden. Dit dunkt
nij moest verhinderd vorden, wijl hierdoor vee-l Aelds uit het
land {ord gebra€t, veel tijds verkvist en het don bijeeroof en
haat rer door word aangestookt.
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Tot zover het relaas van Stephan EanewÍnkel.
Vêrmel-d enswaard, is het feit dat Hanewlnkel Gemert in hetjaat 

-1'l )_8 nog altild beschouwde a1s zijnde buitenlancl, ter_wijl de trVrge Riiks Neutrale Grondhe eriilkheid Genertt sindsd.e inval der Fransen had. opgehouclen tJ bestaan. Staatkun_dig behoorde Geinert toen oók nog niet tot !Íat later deprovincie Noord.-Brabant zou wordeá.

F:t is "d.e oud.e vr{iheid" van Geroert, die veïktaart dathi.err_in tegenstelling tot d.e plaatsen van de lieieri vanDen Bosch, vrijel$k en openbaar god.sd iens toef eningeri a1sprocessies e.rl.gehouden werden. Voor het van de Eoolaogen_de-Heren uit Den Haag onafhankelijke Gemert is het in feitehelenaaf niet zo merkwaardig of bXzond.er d.at nen in de af_oude Connandexiie Gemert 
- 

gewoon was oÍl plechtige omgangenzoafs het hierboven beschreven "kruisslËpenfi te cloen hou_den. fnmers in allê vrte roonse gebieden kende rcen gelijk_aardige traditionele "kruisgangenÍ.
ne geschiedenis van de kruisweg.
Passiespelen behoord.en j.n de Middeleeuwen tot de vele pi_euze nysterie-spelen. 0p ta1 van plaatsen werd toen de 

-1jj_
densges chi edeni s van Jezus Chris-tus op draioatische wijzË,in rnassale opvoeringen van sontiids ne"i dan {00 spelËrs,opgevoerd. overbl!,ifselen daarvan vindt nen nog terug in debekende passiespelen van Tegefen en van Oberanmergau.
Tot aan tle viiftiende eeuw hi.elcl men zich bjj de uitbeeldingvan Christust kruisrreg _aan d.e betrekkelijk su&mierê gege_
vens_ der evangeli.sten, later pas r+erden aflerlei tegànáa_rische details geneengoed., waárna nen de kruisdraging inde voïn van êen stoet raet talriike personen ging uitbeeldenDaqbij voegd"e nen dan nog, speciaá1 sederi hèt begin rtervgftiende eeuw, de legendariÁche Veronicá, aie Christusrgelaat afwist, en de ontnoeting van d.e kruisd.rager met dewenende vrouwen.
Med.e onder i.nvl-oed van de Jeruzalenvaard ers (pelgrins),ontstond tegen het einde der nicid.eleeuwen de devotie vande kruistreg, eerst in zeven en later pas in veeltien sta_ties. Eiertoe wercten voorstellingen ;; à; afzontterliike
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êpisoden aanvankelik langs de openbare weaen enbinnen de kerken aangebracht (4). noe steik dezevotie zich verbreid.de blijkt we1 uit het feit datin vrijwel elke kerk kruiswegstaties aantreft.

De 'rKeskesd.ilkt werd. tot nu toe enker- en alreen in verbandgebracht met de beclevaart naar onze Lieve Vrouw van Eand.êl.líanneer men echter bêkend is met rlegeschietienis van. de kruisweg alsvolksdevotle én met de feiten vanhet Geroertse rrkruisslepenr' , d.an lijkt
een te leggen verband tussen het be-
staan van de Keskesd.iik en het krui.s_
slepen ook verantwoord te zijn.
Dominee Eanewinkel gewaagt ervan dat
rrd e 

- 
kruisdragerrr zdjn kruis rlroeg van

Eandel tot naar Gemert in de kerk.
Gerlacus v.d. Elsen(5) over tle ptaats
navolgencle:

pas later
volksd.e-

nen thans

schríjf t in 1885
van hancieling het

- rTaar ik gis, naar i,et-rli::"rl;,"jffij:l -:Ï ::ffï;""ffi:- gedachternis nog een kruls bjj een drieslrong te zien is.- Sons werd het over den Handeise, ,"g g.à""gurl.
Gerl-acus v.d..Elsen schriift dit b{na tóO*;aar nadat de laat_ste I'kruisgang,, te Gemert plaatÀvond 

"""h$ ";;;;iri-u"""i_dien in tlit artikel de bronnen te ,r""r"id"r, waar hi, alezeinforuatie vandaan heeft- Eet Kruiseindrals eindpunt .rian de
"kruisgangrr, noent hii z,elf- e9n gissing. fn ae fànael"; *;;a1s plaats van handeling heeft h{ ,ogËf5k uit Hanewinkels,reisverslag.

- den kruisdrager sleepte zijnen last

Voor wat betreft de vaststelllng .\ran tte plaats van hanrle_1ing, btirkt dus ar-feen het ooggeïuie"""="ráÁ van Eanewinkelvan waarde te ziin. En deze noent dàarvoor àneen de *;g;;;Eandê1 naar Genert. Er z{n trouwens ,rog ""I meer argumentenaan te voeren d.ie $ijzen naar de Keskeságk als ''vast,r onder_
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deel j-n de rrkruissleeprouterr. De keskes op íd.en Hand.else
d$kr', clie de zeven snarten van lvlaria uitbeelden, zoud.en
daarbij gediend kunnen hebben als een soort van staties op
ile te volgen kruisweg. De zeve4 snarten of weeën die Maria
leed worden afdus sarnengevat: d.e liidensvoorzeggingen d.oor
Siroeonl de vfucht naar Egypte; het verLies van het kind
Jezusl d.e ontmoetj-ng net haar kruisdragend.e zoon; Maria
ond.er het kruisl Maria ontvangt haar gestorven zoon; Maria
bij de graflegging.
Ond.er de tlteL rrSnarten van Mariarr word.t z$ af-
gebeeld net één of net zeven zwaarden die haar
doorboren. De feestdag aler rtzeven weeën van
Mariarr woïd.t gevieral op vrljdag voor pahozondag
en op de derde zondag in september. Tweenaal
per jaar dus. Is het niet toevallig dat in het
eerder vernelde parochieïegis ter van Bastooxv. Seek wercl geschreven d.at "het kruissl-epenr tt eenaal petejaar plaatsvond?
Gerlacus v.d.. Elsen schr{jft in 1885 (6) over de Keskescliik,
d.at oud.e lieden wisten te vertellen dat boete cloenrte zàn_
daren den weg langs de zeven weeën zelfs in het miclclen van
de winter banevoets passeerden. En is ook dit toeval, dathet een en andex in navolging likt van rle kruissleper? Inhet relaas van Hanewinkel word.t j_n ieder gevaf d.e nad.ruk
gelegd op het feit dat <le ps eud.o-Chri stus z{in kruistocht
evenzo rrbarrevoetsIt volbracht.

Mo.dc.

Ad. Otten

SRONNEN

(1) Kerkarchief St.Jans, Onthoofaling cetse?t - Registru! Melrorialè
,,. ?arochiee cenertanae (aangelegd door pastoor-deken v.Beek),p.
(2.) S.Eanewinkel, Reize tloor de Majord va]t rs-Bosch,.i79B, p.9t-95;(r) De Nederlandse Leeuw, 61e ig.,i9A1, !.118-1.19.(4) Thurston, The sta+ions of the cross, 1906.
(5) Jaarboekje van het Aartsbroedterschap iler S.Fanilie,1g8j, p.er.(6) ideE p.86.
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