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[{ARIAKESKT OP HUIZE PAOUA

door Feter Latirouwers

n de lange rij van wegkapelletjes ziin de Gemertse Kés-

kes reeds vaak bêschreveÍr. E6n K6ske echter nÍet zo
vaak. Misschien ondat dit k6ske eigentljk niet echt Generts is. Het staat nI. op Boekels grondgebied, juist over de
grens Handel-Genert.Maar we nogen het toch wetr enigszins rcrwant net Gemert beschouwenr Sezien de historischè band die
de Broeders Penitenten (Broeders van Padua) net Handel en dus
ook met Gernert hadden. Jan van Ber}o maakte ons attent op
enkele bdzonderheden van dit k6ske r vandaan ook dit artikel.
Ilet k6skJ rÍerd gebouh'd door de derde opvolger van Daniël de
Brouwer (stichter van de Broeders Penitenten en tot zíjn
dood overste van de broederschap), Fetrus Koolrmans. Deze te
Princenhage geboren Broeder Petrus Koolmans (rzsz) was overste in Patiua van 1?63 toL !??8 en vernoedeliik werd het késke in deze periode gebouwd. Àanva.nkelijk stond er een Lieve
Vrouwenbeeld in, waarvan echter de vorm niet bekend is, af,konstig uit de kerk van Breda. Later werd dit vervangen door
een houten piËta, voorstellende Onze Lieve Vrouw van Smarten.
Deze piilta rnoet nog v66r 181O geplaatst ziin geweest daar
het over Ii jctensber i.cht van Broedêr Petrr.rs Kooynans ( ï Boekel
1810) dit gebeuren nog vermeld, de datum echter niet. De piËta (zie af,b.), is ongeveer 45 cÍn hoog en wês afkomstig uit
de huiskapel van ene familie Van Tulder uit Tilburg.
L. Liebregtsr conservator van het Museun van Religieuze IfunÉ
heeft het gedateerd tussen 15rt0 en 1560r van oorsprong
Yl-aans.
In de Loop van de

tijd was het kapelletje bouwvallig geworden en êen herstelling noodzakelijk. In 1868 wendde de directeur vaÍr lluize Fadua, de Capuciin Pater Alphonsusr zictr
hiertoe tot de Hertogin van Áremberg te Enghien (Ddingen, België) die hiervoor een schenking tleed en in 1871 konden de
herstel I ingsr,rerkzaanheden beginnen.

het bestaaglde kapeLletje ra'erd een nieuw Bebouwd en het
vroegere leien dak net eên cementlaag tledekt. Ook de piËta
werd geschilderd. 0f het toen van polychromie werd voorzien
of de polychromie werd bijgewerkt is onbekend. In 1878 $ordt
het binnenwerk geheetr geschilderd en een nieuh,e deur ingehangen. Het r.roegere houten traliehrerk werd vervangen door
een ijzeren in de bovenhelft van de deur.
Tot 1946 heeft het eeuwenoude beeld, de piilta, vrijwel onbeschermd het késke bewoond. Toen voncl men het veiliger om het
Om

te verwijderen en te vervangen door
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een

replica.

De piËta

verd van zijn polychrornie ontdaan door de schilder van Padua,
de heer Bruisten, on daarna te verhuizen naar de kapel van
Mariahof, een huis vajl de Broeders Penitenten in Tilburg. De
replica wa,s eelr gipsen afgietsel vervaardigd door Broeder

Elten (uit Gemert).
Later, in de jaren vijftigt boetseerde Broeder Rafaëtr een
beeld dat echter in de zestiger jaren verhuisde naar een
ander huis van de Broeders Penitenten in ldest Duitsland.
In het késke kwam daarvoor in de plaats een geglazuurd keramisch reliËf, voorstellende de Lieve Vrouw van AltiiddurenAnselnus van
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de Bijstand. Dit laatste is nog steeds aanwezig in het késke
waaraan de laatste tlecennia niet veel neèr vera:rderd isr behalve de deur die vervangen is door een ijzeren traliepoort.
- UitrekBêl êrchiêfboek II và! de gorgregqtie der hoeders Peritênten!
IilburA.
- Ge€prelkên ret: B.oedêr llubcrtua en hoeder PÀulua te fisndëI ên
Broeder Eerdan Jozef te tilbuts.
- Offici€ol K€rkbericht jrá. 1920 àrtikrênsê.ie "Dè flÀnde16€ Kluis'i.
van Ja! vàÀ Berlo' verzadêlingen Heêíkanelr Varia dl.
^artek€ninFnvan de Congrêgatiê van d€ Broedera Penitênten var den
- Geschiêdenis
It. hanciscus var À.Esisië. lí.F, Bêcr' R.I(' Priêster' BuaÊud 1919.
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f00! Ylf DX nEDÀC!IX,
h hst beztt Íêa Js! veE 3€!1o bevldlt tl.ch êêD 8chl]dêllltJo ret oelr b€e1te[is
ra't líalla. Ee! Eet eeÀ I,6! aaaSlhachtê tekst ve![eltlt r l,loedêr yê[ Coede Raêd.
I)lt 8chí1d€riltje 1Ê afkoD.tl8 vs! êer L!.Elildlê16 ove!1Êil6ri b€Jaarile Írous, €r
ooêt i6ta t€ Esks! h6bbêa arhaa rat hêt hler bêBDloke! kóak€ er het Aaall! lE dê
ytJfttggr Ja!6! gêllêatBtê ro]'lEt. Jaa yeB 3€.1o doelale ols Eoile tlat ook al€
GodÈuchtler vê!êalgl.lg te! €sle taa o.L.Vrouy vsD Go€tlê Raed (opaell.cht lD
fDstêrrtsÀ), dl€ lÀ oEs land dutserd€a ksiholÍ€ko! t61itê, lotÊ not het bêirefferde
kêake yar doer 8êhaal heêft. 0f Ge!€ltsê eÀ SoekÊlse ledeÀ Ís! dlê rêredglng
ile bê€1tenls vaa o.L.Vlouv r/ali lltl.Jdàrtêlilo Slj8taad tr hêt kêEkê hebbê! g€houilea
yoor il1ê Ísa Itoealer Ía! Co6aL€ naad, -ts oEB llJ h6t tê! pêlBê gaan i.aD tleze aflêÍellng vaa Cê!érta Eeêlr roa d€t dul.d.eujk gByorilêr. l{ê korêD e! in ee! yolgerAe
aflêvellae op t€!u,g êÀ htrrs6en !11Jy6Á ê11ê hllchtlngsa yan hêrte velkoel
("oè.- À.0. )
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