
EET ES D ONKS KA P EL L EKE (vervolg)'

In 1l)1 staat een fundatie van 6 requiemmissen
genoteerd in het parochiearchief, in 1714 een van
,.

3ij gebrek aan gegevens moeten we nu een grote
eprotti naken naar 1820. In d'at jaar worttt-d'e kapel
g6AurenAe het ootaaf van Maria Magd'a1ena druk be-
zocht. ,Er is elke clag een E.Mis, op zondag onder
het oktaaf een pleachtige H.Mis, opged'ragen door
een geestelijke uit Boekel. rn de buurt van de kapel
gtaan d.an kranen en tenten.

In 1850 is er onder het oktaaf van de patroon-
heilige nog een enkele kraam te vinden: in 1870 is
d.it al}es verd.wenen. WeI komt uren er nog bidden on-
d.er het oktaaf, vooral tegen zweren en deze devo-
tie gaat gepaard. met het offeren van oude verroes-
te spijkers.

Rond 19O0 schijnt d'e Esdonkse kermis gevierd' te
zLjn.DepastoorvanGemertverbooddanvanafcle

kanseL aat kit d.eren en d.ienstboden naar Esdonk'
kernis te gaan.
0p zondagen werd ts niddags' de rozenkrans gebeden
in ae kapel, omdat de bewoners van Esdonk te ver
moesten lopen naar d.e parochlekerk als ze naar het
Lof wilden.

In 19L1 werdea er in de vasten nog 4 miesen (op
vrijdagei)-Sefezen in d'e kape1. In 195) wetd' dit
aanial-terqgebracht op 2' In 1942-Q) Laat pastoor
Kuyte ae taper provisorisch restaureren en uitbrei-
deir met een uitbouw voor het Christusbeeld en een

sakristie. Er rrordt een gevelsteen aangebracht,
voorstellend de patroonheilige Maria Magd.alena, van
Alb. Yerschuuren uit 0OSterhOut in opd.racht van tle

heer Joh.de Wit uit Helnond.

0p 15 september L94, word't de ni-euwe kruisweg
ingezegentl. Eet christusbeeld werd in 1942 gerestau-
reerd. en ontd.aan van de polychronie. Voor L942 Lag
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dit be91d in een open nis, daarna in d.e nieuwe aan-
bouw achter glas. Men veronderstelt d.at dit beeld
uit d.e parochiekerk van Genert afkomstig is.
In 1588 '*erd deae kerk n1. door benden van Maarten
Schenck geplund.ertl. Daarbij uerd een opening in d.e

kerkmuur gemaakt on in de kerk te kunnen d,oord.rin-
get.Tfiad.erhand r.rerd die opening als ingang gebruikt.
Volgens het parochiemenoriaal werd die lngang
H.Graf genoemd, ond.at aan de rechterkant ervan een
beeld lag van Christus in het graf. (Aan de andere
kant bevond. zich een beeId. van Christus op de
schoot van Zi jn Moeder). De hypothese 'is rltrr tlat
dit beeld in 1855 bij ile uitbreiding van de kerk
werd overgebracht na&r Esdonk en dat daar de ver-
ering werd voortgezet. In 18Q) wordt het beeld nog
niet vermeld als zich bevincl.endle te Esdonk. ( Zie
Coppens en Schutjes, tl.ie C als bron gebruikt).

0ver de ouderdom van het spijkeroffer valt niet
veel met zekerheid te zeggen. Yolgens Knippenberg
zijn er gevallen bekencl waarbij het spijkeroffer
pas in later tijden ontstond. Het kan echter ook oud
zLjn, hoewel ln gedrukte bronnen d.aarover niets ge-
zegd wordt. Men kan het immers verzwijgen, ondat
men er bijgeloof in ziet. IIet ig mogelijk, d.at het
spljkeroffer reeds aen het bee1cl verbonden w&s, toen
het nog in de kerk van Genert IaS (ind.ien bovenge-
noemde hypothese juist i") en pas daarna is overge-
bracht naar Esd.onk. Eoals nen weet worden de spij-
kers geofferd on bevrijd te rorden van zrreren, waar-
toe men ook d.e heen- en terugveg naar tle kapel in
stllte noet afleggen. Volgens lGrippenberg behoort het
spijkeroffer tot d.e magische gebruj-ken.
0p plaatsen raar deze nagieche gebruiken pJ-aats
vinden bij een kruis- of heiligenbeeld, 'wordt het
spijkeroffer vooral gebracht op vrij.dagen en 0oed.e
Yrijd.ag. &lagie gaat hier dus sanen met een groot ver-
trouwen en geloof in Christus. lfen ziet d.at het in
verband net historie en interessante volksgebruiken
alleszins d.e noeite naard was deze kapel voor het
nageslacht te bewaren. W.J.Vos.
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