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Uitgegeven door de Stichting BrabantsHeem en de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening

• TEN GELEIDE •
Deze afIevering van Brabants Heem omspant een periode van maar liefst zeseneenhalve
eeuw. Van 1350 tot 19nu, 650 jaar Brabants verleden samengevat in 40 pagina's.
We beginnen in onze eigen tijd met een bijdrage over bedevaartplaatsen in NoordBrabant. In de jaren tachtig en negentig deed zich een opmerkelijke kentering voor
in deze vorm van religieuze volkscultuur: tegen de verwachting van velen in herleefden de bedevaarten op tal van plaatsen en er ontstonden zelfs nieuwe. In het lexicon
Bedevaartplaatsen in Noord-Brabantworden 221 van dit soort religieuze oorden in
verleden en heden beschreven. Door het geven van een overzicht van de opzet en
inhoud van dit vuistdikke boekwerk hopen Charles Caspers en Peter Jan Margry
onderzoekers van het lokale verleden te inspireren op zoek te gaan naar aanvullingen
bij en verbeteringen van het 'thans voorliggende panorama van het bedevaartwezen'.
Jarenlang verrichtte Louk Box in zijn vrije tijd stamboomonderzoek naar zijn eigen
familie. Gaandeweg kwam hij tot de ontdekking dat verschillende leden en aanverwanten van de protestantse familie Box het beroep van dorpsschoolmeester uitoefenden. Bovendien waren deze onderwijzers doorgaans afkomstig uit de streek zelf: de
omgeving van Heeze. Van een van 'bovenaf opgelegd calvinistisch onderwijssysteem'
lijkt hier dus geen sprake te zijn geweest. Hiermee vormt het genealogisch onderzoek van Box een waardevolle aanvulling op recente studies als die van Henk
Roosenboom (zie de vorige twee nummers van Brabants Heem).

BEDEVAARTPLAATSEN
IN NOORD-BRABANT
Kennismaking met een lexicon

CHARLES CASPERS EN PETER JAN MARGRY

Bijna een jaar geleden werd in het Noordbrabants
Museum te 's-Hertogenbosch het lexicon

Bedevaartplaatsen in Nederland.
Deel2: Provincie Noord-Brabant gepresenteerd.
Aan het lexicon hebben naast de beide hoofdredacteurs - tevens auteurs van dit artikelongeveer vijfrig auteurs meegewerkt. De meesten

De derde bijdrage plaatst ons in de Middeleeuwen. Daniel Vangheluwe schetst ons
een beeld van de ontwikkeling van een plattelandsgemeenschap tussen 1350 en 1569:
het gebied van de dingbank Eersel. Hij doet dat op basis van een aantal hertogelijke
cijnsboeken en het boek van de Honderdste Penning. Eenmaal bewerkt met behulp
van de computer blijken deze 'belastingregisters' bijzonder veel gedetailleerde informatie te bevatten over bijvoorbeeld de bevolkingsomvang en gezinssamenstelling, de
ontwikkeling van het grondbezit en de specialisatie van de landbouw.

van hen zijn afkomstig uit of woonachtig in
Noord-Brabant. In dit artikel wordt eerst het
project 'Bedevaartplaatsen in Nederland'
voorgesteld, waarna enkele thema's worden

Redactiesecretaris Patrick Timmermans sloot zich tijdens de afgelopen zoiner enkele
dagen op om de stapel heemkundige tijdschriften van het tweede kwartaal van 1999
door te nemen. Hoe kon hij de verleiding van het mooie weer buiten weerstaan?

belicht die karakteristiek zijn voor het
Noordbrabantse bedevaartwezen.

U ziet het, deze aflevering van Brabants Heem staat boordevol met boeiende bijdragen op het gebied van het Brabantse verleden. Zo vol zelfs, dat er nog maar weinig
ruimte voor de rubriek 'Boekennieuws' is overgebleven. Slechts een boek wordt er
dit keel' besproken, maar dan wel uitvoerig: het monumentale werk over de geschiedenis van 's-Hertogenbosch in de jaren 1629-1990.

men in de voetnoten ook talrijke verwijzingen naar
bronnen en literatuur aan. Ook worden hier nog wat
extra nuanceringen aangebracht, ge'illustreerd aan de
hand van nieuwe voorbeelden.

Vooraf dient gezegd te worden dat voor deze bijdrage
niet is gestreefd naar volledigheid: de karakteristieken
van de Noord-Brabantse bedevaartplaatsen worden
ge'illustreerd met slechts enkele voorbeelden, terwijl
het lexicon honderden lemmata bevat die ieder wel als
voorbeeld van een of andere pi-oblematiek genoemd
kunnen worden. Doel van dit artikel is om de lezer een
impressie te geven van'de inhoud en de bruikbaarheid
van Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant, en van de
werkwijze en de ervaringen van de redactieleden bij de
samenstelling ervan. Daarom wordt hieronder de inleiding van het lexicon ten dele hernomen. Daarin treft
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II HET BiN-PROJECT.
Het lexicon is de vrucht van een onderzoek- en inventarisatieproject dat in 1993 ge'initieerd werd door het
Meertens Instituut (KNAW) te Amsterdam. Voor het
starten van dit project kunnen enkele goede redenen
worden genoemd. Op de eerste plaats is aan het Meertens Instituut een afdeling volkskunde (of 'Europese
etnologie') verbonden, die zich onder meer bezighoudt
met het brede terrein van de religieuze volkscultuur.
Hiertoe worden ook bedevaarten gerekend. Op de
tweede plaats heeft het wetenschappelijk onderzoek
naar bedevaarten in Nederland altijd achtergelegen in
vergelijking met het onderzoek in andere (Europese)
landen; de afdeling volkskunde stond dus voor een
inhaalslag. Op de derde plaats kon (en kan) in de jaren
negentig nog steeds gesproken worden van een bedevaartcultuur in Nederland. Deze constatering staat
haaks op wat velen in de jaren zestig en zeventig verwachtten, namelijk een geleidelijke afname en vervolgens uitsterven van wat toen als een marginaal en een
zichzelf overleefd verschijnsel werd beschouwd. Integendeel, vooral in de jaren tachtig deed zich in veel
plaatsen een kentering voor: bedevaarten herleefden en
soms ontstonden er zelfs nieuwe bedevaarten. Deze
ontwikkeling heeft zich in de jaren negentig doorgezet.
J uist deze dynamiek spreekt beoefenaars van de volkskunde aan, omdat zij niet alleen ge'interesseerd zijn in
het gedrag van groepen, maar vooral ook in veranderingen in dat gedrag.
Met de samenstelling van een lexicon waarin aile
Nederlandse bedevaartplaatsen worden beschreven, telkens vergezeld van een schets van de plaatselijke cultus
in verleden en heden, kan onze kennis van deze vorm
van menselijk groeps- en individueel gedrag aanzienlijk
worden vergroot. Bovendien kan een bedevaardexicon
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bedevaartplaatsen in Nederland in verleden en heden.
T evens werd een model gemaakt met behulp waarvan
de afzonderlijke lemmata vervaardigd konden worden.
Vanaf eind I994 kreeg Margry versterking van Caspers
en gezamenlijk benaderden zij circa honderd auteurs in
den lande voor het schrijven van al deze lemmata,
waarvan het totaal thans op zevenhonderd wordt
gesteld. Als geografisch kader werden de landsgrenzen
van het huidige Nederland genomen; Belgische of
Duitse bedevaartsoorden, waarheen vanouds Nederlandse pelgrims trekken (zoals Scherpenheuvel en Kevelaer), werden dus niet opgenomen.

Afb·I
Aluminium
devotiemedaille
van de Wonderbare
Moeder van Elshout,
begin twintigste eeuw
(coli. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch).

goed fungeren als platform voor wetenschappelijk onderzoek, waarmee tevens een einde wordt gemaakt aan
de genoemde achterstandssituatie. Dit waren ook de
motieven van de geestelijke vader van het BiN-project,
prof. dr. Paul Post, tot I994 in dienst van het Meertens
Instituut als hoofd van de afdeling volkskunde. In I993
en I994 fungeerde Margry als kwartiermaker: door
bronnen- en literatuuronderzoek en het verzenden van
vragenlijsten naar heemkundekringen, parochies en
kloosters werd een lijst samengesteld van alle (bekende)
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WAT IS EEN BEDEVAARTPLAATS?
Voordat de auteurs aan het werk konden gaan, diende
duidelijkheid geschapen te worden over wat nu precies
een bedevaartsoord is en wat het verschil is tussen zo'n
oord en een 'gewoon' cultusoord. Daarom werden aan
de auteurs, naast andere richtlijnen, enkele criteria
gegeven waaraan een bepaalde locatie moet voldoen
om bedevaartplaats genoemd te kunnen worden.
Samengevat luiden ze als voIgt: een bedevaartplaats is
een plaats die (I) beschikt over een sacrale ruimte, (2)
die door bezoekers als buitengewoon heilzaam wordt
ervaren, (3) waarbij hun bijzondere aandacht zich richt
op een bepaald cultusobject; (4) de bezoekers ondernemen een kortere of langere reis om aan te komen in
deze plaats, (5) waaraan tevens een of meer bedevaarttradities zijn verbonden.
Omdat het aangereikte model voor de vervaardiging
van de lemmata bepalend is gebleven voor de structuur
van het hele lexicon, wordt ook dit hieronder weergegeven. Kort gezegd bestaat ieder lemma uit vijf hoofdonderdelen, die idealiter tezamen een complete cultusbeschrijving bieden, namelijk 'Kerngegevens', 'Topografie', 'Cultusobject', 'Verering' en 'Bronnen'. Hieronder voigt een korte toelichting bij deze vijf hoofdonderdelen:
- Kerngegevens: dit onderdeel bevat algemene gegevens
met betrekking tot de locatie, het bisdom, het cultusobject, datum (eventuele bijzondere feestdagen), perio de (vanaf het ontstaan tot - eventueel - uitsterven
van een bedevaartcultus) en (bezoek)adres. Aan deze
gegevens wordt nog een korte karakterisering van de
bedevaart in kwestie toegevoegd.
- Topografie: dit onderdeel bevat nadere gegevens over
de locatie van de bedevaartplaats en de omgeving ervan. Afgestemd op de ouderdom van de cultus worden
een geschiedenis en een omschrijving van de sacrale
ruimte gegeven, met informatie over de bij de cultus
betrokken gebouwen (kerken en kapellen, alsmede
eventuele voorlopers hiervan) en over de kunst en
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Afb·2
Zieneres bij het beeld van Maria van Lie/de, een in I994
ontstaan bedevaartsoord in De Rips
(foto C. Hirdes).

bouwhistorie (bouwstijl, -wijze en jaren). V oorts wordt
de plaats van het cultusobject binnen de sacrale ruimte
nader omschreven. Indien van toepassing wordt ook
een situering gegeven van een altaar, processiepark, staties, wegkapellen, putten, bomen, grotten, etcetera.
- Cultusobject. in dit onderdeel wordt het object beschreven waarnaar de verering van de pelgrims uitgaat.
Eerst voIgt een presentatie van hagio- of biografische
gegevens over de vereerde persoon en enige informatie
over de verspreiding van zijn of haar cultus sinds het
ontstaan ervan. Vervolgens wordt een beschrijving
gegeven van de aanwezige cultusbeelden en relieken
(grootte, materiaal, techniek, datering, iconografische
typering, attributen, stijl, kleding, kroning, etcetera).
- Verering. dit is het centrale onderdeel van elk lemma. Het bevat de geschiedenis van de bedevaartpraxis
en een beschrijving - voorzover van toepassing - van de
hedendaagse situatie (anno I998). Wanneer veel materiaal over een bepaalde verering bekend is, wordt uitvoerig op een en ander ingegaan; wanneer slechts weinig gegevens beschikbaar zijn, blijft een lemma noodgedwongen kort. Bij de opbouw van dit onderdeel spelen de volgende aandachtspunten mee: (1) oorsprongsverhaal oflegende (met eventuele varianten); andere
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vertellingen; bedevaartmotieven; (2) de belangrijkste
data en gebeurtenissen uit de geschiedenis van de
bedevaartplaats; (3) eventueel opkomst, verval en
wederopbloei; verplaatsingen en/of veranderingen van
de cultus; (4) feestcyclus, bedevaartdagen en tijden;
jubelfeesten en de eventueel aan de bedevaart verbonden aflaten; (5) geestelijke context, begeleiding vanuit
de eigen parochie van de pelgrims of door leden van
een religieuze orde; volksmissies; (6) bedevaarrvormen:
individueel, broederschappen en verenigingen, processie of groepsbedevaarten; routen, 'tussenstaties' onderweg; (7) handelende personen: motivaties, geslacht,
leeftijden, sociale stratificatie, herkomst; (8) cultusvormen, gebruiken, rituelen ter plaatse (zoals wijdingen,
reliekvereringen, processies en hun route, zegeningen
van mens of dier); meenemen van (gewijd) water,
brood en dergelijke; mirakelen (mirakelboeken), intenties en intentieboeken (9) bezoekstatistiek en/of uitstralingsgebied in verleden en heden; eventueel ook een
aanduiding van de verspreiding van deze verering naar
andere cultusplaatsen of filiaties; (10) sociaal-economische en politieke context, waarbij bijvoorbeeld kan
worden gedacht aan kermis en/of markt, bedevaartindustrie, wrijvingen tussen verschillende belangengroeperingen of gezindten, toerisme, receptie en beeldvorming van de bedevaartplaats.
Aansluitend bij Vereringwordt - voorzover aanwezig
en bekend - de materiele cultuur, met name in de
vorm van devotionalia, beschreven. Het kan gaan om
verbeelding van de cultus in de kunst; votief en offergeschenken; pelgrimstekens, medailles, kaarsen,
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prentjes, vaantjes, etcetera, maar ook jeugdboeken en
kerkelijk toneel, worden eveneens onder een apart
kopje vermeld.
- Bronnen: hierin worden achtereenvolgens archieffondsen, geschreven en gedrukte bronnen, secundaire
literatuur, beeldmateriaal en overige bronnen vermeld
die betrekking hebben op de cultus in een bepaalde
plaats.
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Afb·3
Onze Lieve Vrouw van de H Eik te Meeveldhoven:
opstelling van boom, beeld en votiefgeschenken in 1933
(uit: 'Katholieke Illustratie J.

kopieen van het cultusobject, bedevaartsouvenirs, etcetera. Devotioneel drukwerk, zoals bedevaartboekjes,
litanieen, stfooiblaadjes, bedevaartliederen, affiches,
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Een eerste thema dat als karakteristiek geldt voor de
bedevaartplaatsen in Noord-Brabant is hun grote aantal. In Noord-Brabant hebben wij er 221 geteld, waarvan er nog ongeveer 90 'vitaal' zijn.! De cumulatie van
oude en nieuwe culten in de negentiende en twintigste
eeuw resulteerde in een dichtheid van bedevaartplaatsen die vaak een kritiek punt naderde. In concreto:
indien er in een bepaalde regio veellocaties zijn waar
gelovigen met bepaalde gebedsintenties terecht kunnen, dan is het voor hen niet no dig om ver van huis te
gaan. Een (te) groot aantal bijzondere cultusplaatsen
ondermijnt de praktijk van het pelgrimeren. Het overbruggen van een bepaalde afstand was immers een
wezenlijk onderdeel van de bedevaart (zie hierboven,
het vierde criterium). Zo leek het er in eerste instantie
op dat Noord-Brabant een betrekkelijk groot aantal
bedevaarten ter ere van Sint-Blasius heeft gekend.
In tweede instantie bleven er slechts vijf culten over
(Breda, Engelen, Rucphen, Stuivezand en Woensdrecht), waarvan kon worden vastgesteld dat deze een
aantrekkingskracht bezaten tot 'over de parochiegrens'.
Ook andere plaatsen ken den traditioneel een bijzondere cultus van deze heilige, maar nadat het gebruikelijk
was geworden dat in nagenoeg aile parochies op
3 februari de Blasiuszegen werd gegeven en tal van
parochies hun reliekenschat hadden uitgebreid met een
relikwie van Blasius, werd traditionele cultusplaatsen
als het ware 'de wind uit de zeilen genomen' om zich
te evolueren tot of te handhaven als bedevaartplaats.
Een gelijksoortig probleem speelde met de verering
van Sint-Gertrudis in het westelijk deel van NoordBrabant. Voor de plattelandsbevolking gold zij als een
belangrijke heilige, vooral vanwege zegeningen en
devotionalia waaraan haar voorspraak verbonden was
en waaraan een afwerende werking tegen ongedierte
werd toegeschreven. Maar ook ditmaal geldt dat, vanwege de vele Gertrudisculten, deze heilige vaak uitsluitend bezocht werd door vereerders uit de eigen
parochie. Daarom kon uiteindelijk aan slechts vier culten een grotere 'uitstralingskracht' worden toegekend
(Borgvliet, Geertruidenberg, Prinsenbeek en - niet in
West-Brabant - Maarheeze).

HEEM

ONDERLINGE WEDl]VER
Een tweede karakteristiek van het Noord-Brabantse
bedevaartwezen is de onderlinge wedijver van cultusplaatsen. Hun grote dichtheid heeft niet aileen nu de
redactie van dit lexicon voor praktische problemen
gesteld, maar ook destijds de propageerders van een

Afb· 4
Devotieprentje van de broederschap van de H Willibrordus
te Teteringen, 1939
(coil. D. Gooren).
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nieuwe - sams ook van een oude - bedevaart. Tal van
pastoors, vaak tevens bouwpastoor, was er veel aan
gelegen om te kunnen bogen op een bloeiende bedevaart naar de eigen parochie. De offergelden van (toekomstige) pelgrims werden niet zelden bij de begroting
ingecalculeerd om gemaakte of te vetwachten onkosten
te vereffenen. Zo initieerde de pastoor van Esbeek aan
het einde van de negentiende eeuw met succes een
Corneliusbedevaart naar 'zijn' kerk, die - mede dankzij
de latere tramverbinding met deze stad - tal van pelgrims uit Tilburg trok. Zijn collega in Hooge Mierde
zal echter minder blij zijn geweest met deze situatie:
'zijn' kerk was allanger een bedevaartsoord van Cornelius, maar het succes van Esbeek betekende de neergang van Hooge Mierde. Zo zaten in Zuid- en
Midden-Brabant ook enkele Bernardusbedevaarten
elkaar 'in de weg' (zoals in Ulicoten, ten nadele van
Lage Mierde en Nieuwkuijk). In Noordoost-Brabant
verhinderde de populariteit van de ene Cuneraverering
(bijvoorbeeld in Heeswijk) de ontluiking van de andere (bijvoorbeeld in Vlokhoven, waar tevergeefs een
Cunerabedevaart werd gepropageerd). Wanneer we
kijken naar de toename van cultusplaatsen tot omstreeks 1950, dan vallen - na Maria - vooral de namen
op van de H. Donatus en de H. Antonius van Padua.
Maar ook hier geldt dat het begin van een nieuwe
bedevaart van Donatus of Antonius vaak leidde tot de
afzwakking van de bedevaart naar een andere plaats.
Dit was voor de desbetreffende de parochie ook (financieel) voelbaar door de afname van het aantal (betalende) leden van de ter plaatse gevestigde Donatusbroederschap.

II BRABANTSE (BOUW-)PASTOORS
De Brabantse (bouw-)pastoors vormen eveneens een
hoofdstuk apart. In de periode 1850-1950 was het devotioneelleven in de parochies vaak afgestemd op de persoonlijke voorkeur van de pastoor. Als er ergens een
cultus ter ere van Cornelius ontstond, dan was de kans
groot dat de pastoor Kees heette (Achtmaal, Hooge
Mierde, Leur en Roosendaal); ontstond er een cultus
ter ere van Antonius, dan heette de pastoor misschien
wel Toon (Knegsel en Nijnsel). Uit het lexicon komt
tevens duidelijk naar voren dat het succes van een cultus veel te maken had met het organisatietalent en/of
de vooruitziende blik van de desbetreffende pastoor.
De pastoors van Elsendorp en Hoeven hadden zo'n
blik: zij propageerden vanaf de jaren in het Interbellum de verering van Christoffel en jaarlijks kwamen er
meer bezoekers voor de - nog steeds bestaande - autozegening. De talrijke vereringen van Donatus hi elden
verband met de vrees voor blikseminslag onder de vele
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Afb·5
Nog altijd wordt de Blasiuszegen met de kaarsen gegeven in
het heiligdom van deze heilige, de Catharinakerk op het
Bredase begijnhof I998
(foto Dick en Bea Hoeks, Breda).

Afb·6
Bijeenkomst van bedevaartgangers op De Bollekens ter ere
van de H Bernardus te Ulicoten, I998
(foto Dick en Bea Hoeks, Breda).

plattelanders die woonden in een huis met een rieten
dak. De angst zat er goed in, maar de meeste plattelanders hebben inmiddels geen rieten dak meer en Dona-

BRABANTS

tus is allang ingeruild voor een brandschadeverzekering. De vooruitziende blik van de 'Donatus-pastoors'
reikte dus minder ver dan die van de 'Christoffelpastoors'.
Overigens willen wij met bovenstaande voorbeelden
niet suggereren dat het welslagen of mislukken van
bedevaartculten uitsluitend afhankelijk was van de
strategieen van pastoors. Het 'toeval' - of academischer
gezegd: de 'contingentie' - heeft ook vaak meegespeeld.
Zo trof de pastoor van de Willibrordusparochie te
Esch in 1948 op de zolder van de vijftiende-eeuwse
kerktoren een zestiende-eeuws notenhouten beeld van
Antonius Abt aan. Het beeld werd gerestaureerd, waarna het een plaats kreeg in de kerk. De pastoor wilde
echter wat meer doen met het gevonden beeld. Nu had
'toevallig' in Knegsel tussen 1937 en 1948 een jaarlijkse
paardenzegening bestaan onder aanroeping van dezelfde Antonius Abt. Met het aantreden van een nieuwe
pastoor aldaar was er abrupt een einde gekomen aan de
Knegselse zegening en derhalve ook aan de toeloop van
vereerders van buiten. Daarom besloot de pastoor van
Esch om de Knegselse devotiepraktijk als het ware over
te brengen naar zijn eigen parochie. Zo geschiedde en
ofschoon de functie van paarden in het boerenbedrijf
langzaam maar zeker afnam, zou de nieuwe bedevaart
nog veertig jaar blijven bestaan. Hier is dus eigenlijk
sprake van een combinatie van toeval en planning.

POPULAIRE HEILIGEN
Vergelijking met het eerste lexicondeel (over Noorden Midden-Nederland) maakt duidelijk dat bepaalde
heiligen in Noord-Brabant populairder zijn (of waren)
dan elders. Als Noord-Brabantse heiligen komen vooral Donatus, Antonius Abt, Antonius van Padua, Willibrord en Cornelius naar voren. Net als in het eerste
deel is Maria een heilige hors categorie met 45 vermeldingen, oftewel 20% van het totaal. T er vergelijking:
in deel I waren 74 lemmata, oftewel35% van het
totaal, aan Maria gewijd. Terwijl de Mariabedevaart,
vooral naar de oudste cultusplaatsen, zich tot op heden
heeft weten te handhaven, kende de pelgrimage naar
de genoemde Noord-Brabantse heiligen in de naoorlogse periode juist een sterke teruggang. Ter verklaring
hiervan is in het eerste lexicondeel al gewezen op algemene tendensen zoals de vanaf omstreeks 1950 toenemende secularisatie en de vermindering van het plattelandskarakter, waardoor 'geneesheiligen' en 'boerenheiligen' voor het katholieke volksdeel minder belangrijk werden. De vele lemmata in dit lexicondeel staan
toe om deze globale verklaring verder te preciseren en
waar no dig te corrigeren. Zo hi elden de talrijke vereringen van Donatus niet alleen verband met de vrees
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Afb·7
Devotionaliaverkoop na afloop van de bedevaartmis ter ere
van Antonius van Padua te Lepelstraat
(foto Dick en Bea Hoeks, Breda).

Afb·8
Voorzijde van een circulaire uitgegeven door de bedevaartplaats Elsendorp ter aankondiging van de Sint-Christoffelweek in I95I, voor leden van de Broederschap Voor Veilig
Verkeer
{colI. Meertens Instituut, Amsterdam}.
voor blikseminslag (zie hierboven). De verspreiding
van zijn cultus was evenzeer te danken aan de bereidwillige medewerking van de reguliere geestelijkheid met name franciscan en en capucijnen - bij het verweryen van een relikwie en het overnemen van een litanie
of de statu ten van een broederschap. Antonius Abt,
beschermheilige van het vee en steevast voorgesteld
met een varken, was reeds in de Middeleeuwen een
veel vereerde heilige. In de negentiende en rwintigste
eeuw werden in veel Brabantse (dorps)parochies Antoniusculten gerevitaliseerd of voor het eerst ingevoerd.
Doch ondanks hier en daar ondernomen pogingen om
diens verering een regionale uitstraling te geven, werd
vaak niet meer bereikt dan een lokale 'folklore', zoals
de jaarlijkse verkoop per opbod van varkenskoppen
omstreeks het feest van Antonius (bijvoorbeeld te
Groeningen en Maashees, die niet evolueerden tot
bedevaartsoord). De geliefdheid van Antonius van
Padua in de eerste helft van de rwintigste eeuw spoort
enerzijds met diens toegenomen populariteit binnen
de katholieke wereldkerk sinds diens zevende eeuwfeest
in 1895, maar kan anderzijds worden herleid tot de
grillige beschikkingen van slechts een persoon, die een
fonds had ingesteld met het doel talrijke Antoniuskerken te bouwen. De eveneens talrijke Willibrordculten
in Noord-Brabant danken hun bestaan verrassend vaak
niet aan 'de gunst van het yolk', maar aan de populariteit van deze heilige onder pastoors. Menige zielenherder ontdekte, na 'zelfstandig historisch onderzoek', dat
de eigen parochie ooit toneel van Willibrords missieactiviteit was geweest en dat de nationale heilige ter
plaatse bovendien het doopsel had toegediend. Alom
werden deze 'doopputten' opnieuw ontdekt en - met
wisselend succes - gepropageerd als bedevaartsoord
(zoals in Diessen en Oss). Ook hier blijkt het dus
geenszins om een populariteit te gaan die spontaan bij
het yolk is ontstaan. In de regel blijken deze doopputten niet te beschikken over 'oude papieren': gewoonlijk konden de pastoors die op onderzoek uitgingen
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Mariabeeld dat mogelijk tussen 1625 en 1637 werd vereerd in de Onze Lieve Vrouwekapel van de Bredase
Grote Kerk. Dit 2,75 meter hoge beeld werd, waarschijnlijk in het Interbellum, in opdracht van de latere
bisschop J. Baeten geplaatst tegen de gevel van de binnenplaats van R.K. Weeshuis in de Sint-Janstraat.
In 1953 werd in dit gebouw de academie voor beeldende kunsten Sint-Joost gevestigd. Het academiebestuur
yond het grote beeld in esthetisch opzicht niet passen
bij de kleine binnenplaats en na enig geleur kreeg het
een plaats tegen de buitenmuur van de Sint-Martinuskerk te Princenhage. Na enkele jaren werd het beeld
ook hier weggehaald. Officieel wordt het nu bewaard

Afb·II
Affiche ter aankondiging van het vij/de eeuwfeest van het
Sacrament van Niervaart (coli. Breda's Museum).

Afb·9
Pater Dondersput en pomp met geneeskrachtig water op het
bedevaartcomplex van Peerke Donders te Tilburg, omstreeks
I94 0
(coli. GemeentearchiefTilburg).

zich slechts baseren op mondelinge overleveringen die
niet verder teruggaan dan de negentiende eeuw. V oor
de pelgrimage naar bepaalde plaatsen ter ere van
Cornelius kon soms niet duidelijk worden vastgesteld
hoelang er echt sprake is geweest van bedevaarten en
wanneer deze zijn overgegaan tot een louter parochiele
cultus waaraan enkele bijzondere gebruiken verbonden
zijn, zoals de kinderzegen en de 'kindjeskermis' (zoals
in Teteringen en Leur).

VANDALISME EN DIEFSTAL
Wat reeds algemeen bekend is, maar bij het do ornemen van dit lexicondeel zelfs voor niet-ingewijden
ongemeen scherp naar voren komt, is de bijna epidemische omvang van het vandalisme en de diefstal,
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waardoor tal van Brabantse cultusoorden zijn getroffen
in de decennia na de Tweede Wereldoorlog (bijvoorbeeld Luyksgestel (Onze Lieve Vrouw), Leenderstrijp
en Kapelberg). Niet verwonderlijk is dat deze euveldaden vooral werden verricht in de periode dat bedevaarten minder populair waren of zelfs ophielden te
bestaan. Dit was ook een periode waarin dikwijls sprake was van grote onachtzaamheid bij degenen die verantwoordelijk waren voor het beheer van bepaalde cultusplaatsen. Vanaf de jaren tachtig lijkt deze tendens
definitief gekeerd te zijn: cultusobjecten worden beter
beschermd dan voorheen of zijn vervangen door een
replica, terwijl het origineel kan worden bewonderd in
een museum. Kapellen worden gerestaureerd en meer
dan vroeger beschouwd als waardevolle onderdelen van
het landschap of van een woonomgeving. In toenemende mate gaan de initiatieven hiertoe niet zozeer uit
van de parochie, maar van buurtbewoners of zelfs van
heemkundekringen (zoals in Hooge Mierde (Cornelius) en Esdonk). Wat onachtzaamheid met het eigen
kunstpatrimonium aangaat, neemt de stad Breda een
beruchte plaats in. Dat de mirakelhostie van het
fameuze Sacrament van Niervaart waarschijnlijk bij
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Afb. IO
Gezegende Nicolaas van Tolentino-broodjes en heiligenbeeldjes zijn in de 'Paterskerk' van de augustijnen in Eindhoven voor bedevaartgangers beschikbaar, I998
(foto Dick en Bea Hoeks, Breda).

de Beeldenstorm in 1566 verloren is gegaan, kan de
twintigste-eeuwse bestuurderen van deze stad niet
kwalijk worden genomen. Evenmin kan men het hen
euvel duiden dat een miraculeus beeld van Onze Lieve
Vrouw van Foy na de verovering door Frederik
Hendrik in 1637 voorgoed uit Breda is verdwenen.
Wie weet wordt de hostie ooit nog teruggevonden,
want een zelotische beweging is nog altijd hiernaar op
zoek, met gebruik van geavanceerde apparatuur. En
het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Foy heeft
allang een goede plaats gekregen in de jezu·ietenkerk te
Innsbruck, waar het nog altijd door het yolk wordt
vereerd als Moeder der Barmhartigheid 'uit de bekende stad Breda' . WeI wordt verbazing - of ergernis? gewekt als men de lotgevallen nagaat van een groot
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was te Mierlo en Tilburg, publiceerde in 1632 zijn
Brabantia Mariana tripartita. Oit werk was bedoeld
als een overzichtswerk van aIle toen bestaande of variwege de Reformatie reeds tenietgedane Mariaculten en
-bedevaarten in het gebied van het oude hertogdom
Brabant. Terloops noemt hij ook menige bedevaart ter
ere van andere heiligen. Voor ettelijke cultusplaatsen
levert Wichmans de oudste ofbijna oudste expliciete
getuigenis van de bedevaart (bijvoorbeeld voor Vlierden, Hilvarenbeek en Rijsbergen). Ofschoon we ons
niet altijd aan de indruk konden onttrekken dat bij
deze auteur meer dan eens de (vrome) wens de vader
van de gedachte is geweest, werd hem in de meeste
gevallen het voordeel van de twijfel gegund. Vanwege
de tijd waarin ze opgeschreven is, komt aan zijn getuigenis immers de status van historisch feit toe zolang
het niet wordt tegengesproken door andere, eveneens
eigentijdse, getuigenissen. Bijna twee eeuwen later is
dominee Hanewinkel met zijn Reize door de Majori}
van Hertogenbosch in den jaare I798-I799 een echte
tegenpool van Wichmans, althans qua affiniteit. 2 Oaar
waar Wichmans zich overgeeft aan lofprijzingen, kan
Hanewinkel zich slechts neerbuigend uidaten over het
godsdienstig leven van de katholieke Brabanders. De
neerslag van zijn observaties van uitingen van de religieuze volkscultuur betekende voor dit lexicon echter
een schat aan informatie. Ofschoon beide heren zich

s

Afb. I2

Afb· I3

Reliekschrijn van de H. Siardus, vereerd te Huijbergen
(foto Dick en Bea Hoeks, Breda).

Processie ter ere van Onze Lieve Vrouw van Ommel in
mei I998
(foto Dick en Bea Hoeks, Breda).

in het Breda's Museum. Eind goed, al goed? Toch
niet: het beeld heeft wel een inventarisnummer, maar
is ondanks zijn enorme omvang onvindbaar.

WICHMANS EN HANEWINKEL
Uit de bronnen- en literatuuropgaven bij ieder van de
honderden lemmata wordt bijna kwantificeerbaar welke boekwerken fundamenteel zijn voor het onderzoek
naar Noord-Brabantse bedevaartplaatsen. Ofschoon
vele auteurs een eervolle vermelding verdienen vanwege hun 'pionierswerk' voor dit lexicon, noemen wij in
dit artikel slechts die twee schrijvers die voor iedere
Noord-Brabantse historicus reeds een begrip zijn:
Augustinus Wichmans en Stephanus Hanewinkel.
De norbertijn Augustinus Wichmans (t 1661), die
voordat hij abt van T ongerlo werd onder meer pastoor.
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hiermee zeker niet zouden kunnen verenigen, vormden
zij voor de redactie een nuttige 'tandem': twee uitersten die, ondanks de tussenliggende tijdspanne, samen
voor een balans zorgen.
III DILEMMA III
Het vaststellen van het bedevaartkarakter - bepalend
voor opname in het lexicon - heeft de auteurs en de
redacteurs meer dan eens voor een dilemma geplaatst.
Hierboven zijn weliswaar vijf criteria genoemd waaraan een bepaalde locatie moet voldoen om 'bedevaartplaats' genoemd te kunnen worden, maar wat te doen
als bronnen zich niet hieraan laten toetsen? Een voorbeeld: een van de lemmata is gewijd aan Rijen, waarnaar in de zestiende eeuw pelgrims zouden zijn gegaan
om Maria te vereren. Het bedevaartkarakter steunt
echter slechts op een enkele notitie uit 1609, van de
toenmalige deken van Breda, de norbertijn Matthaeus
van Yersel: 'Oit altaar [in de kerk van RijenJ was
beroemd vanwege vele wonderen, zoals in Scherpenheuver ('Celebre fuit hoc altare miraculis ad instar
Montis Acuti'). Uit deze ene frase hebben wij afgeleid
dat deze locatie door velen als bijzonder heilzaam werd
ervaren, dat er derhalve pelgrims heen gingen en dat zij
ter plaatse Maria om haar voorspraak vroegen. Aan de
notitie van Van Yersel wordt dus een grote waarde als
historisch feit toegekend (vergelijk wat hierboven is
gezegd over Wichmans). Het moge duidelijk zijn dat
de positie van de bedevaart naar Rijen toch wankel is.
Het is niet onwaarschijnlijk dat toekomstig onderzoek
het bedevaartkarakter van dit of van andere 'wankele'
lemmata zal diskwalificeren. Hetzelfde geldt overigens
in omgekeerde richting: in een aparte bijlage zijn maar
liefst 188 'gediskwalificeerde' bedevaartplaatsen opgenomen. Voor de meeste hiervan geldt dat er ooit wel
sprake is geweest van een of andere cultus, maar dat de
beschikbare gegevens niet toelieten om aan de des betreffende locatie het predikaat 'bedevaartplaats' toe te
kennen. Toekomstig onderzoek zal ongetwijfeld een
aantal van deze plaatsen in ere herstellen als bedevaartsoord.

lingen bij en verbeteringen van het thans voorliggende
panorama van het bedevaartwezen.
Onlangs merkte een Engelse recensent over het lexicon
op: 'The researcher dreams of such an inventory for
every part of Europe'.3 Een goede plaats van het lexicon in de bibliotheken, studiezalen en studeerkamers
van onze eigen provincie is ons echter al heel veel
waard. 4

NO TEN
ITer vergelijking: de negen 'noordelijke' provincies en Zeeland
leverden samen 210 bedevaartSoorden op; de provincie Limburg
overtreft daarentegen met ca. 230 oorden Noord-Brabant zelfs.
2 Over deze persoon zie: Gerard Rooijakkers, 'Anti papist Hanewinkel heeft gezicht', Noordbrabants Historisch NieuwsbladI2
(19981r999), nr. 516,7-8.
G.R. Jones, 'Dutch pilgrim sites: What interdisciplinary partnership can achieve', in: Newsletter Trans-national Database 6- Atlas
ofSaints , Cults, januari 1999.
4 De eerste exemplaren van het lexicon werden op 23 oktober 1998
bij de presentatie overhandigd aan mgr. drs. A. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch, en aan drs. P.A. van Vugt, gedeputeerde van financien van de provincie Noord-Brabant. De volledige titelbeschrijving: Peter Jan Margry en Charles Caspers (samenstelling en redactie), m.m.v. Marc Wingens en Ottie Thiers,

Bedevaartplaatsen in Nederland Deel2: Provincie Noord-Brabant
(Amsterdam: Meertens Instituut 1 Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998) 1017 bIz., afb. in kIeur en zwart-wit, krtn., 7 bijlagen,
ISBN 90-6550-567-9). Eerder verscheen: Peter Jan Margry en
Charles Caspers (samenstelling en redactie), Bedevaartplaatsen in
Nederland. Deel I: Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam:
P.]. Meertens-Instituut 1 Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1997)
886 bIz., afb. in kIeur en zwart-wit, krm.,7 bijlagen, ISBN 90-6550566-0). Eind 1999 zal het derde deel verschijnen dat over de provincie Limburg gaat. De delen zijn afzonderlijk bij de boekhandel
te verkrijgen voor f 144,= per deel; wie intekent voor de hele set
van drie delen (ISBN 90-6550-569-5), betaalt f 130,= per dee!.

TOT BESLUIT III
Met het aankaarten van de problematiek rond het
(dis)kwalificeren van bedevaartplaatsen geven wij
tevens grif toe dat het lexicon geen voltooid naslagwerk is, zoals trouwens geen enkel naslagwerk verder
kan reiken dan de stand van het onderzoek toelaat.
Wij achten het daarentegen een groot voordeel dat
Noord-Brabantse vorsers, zowel amateurs als professionals, aan deze onvolkomenheid juist inspiratie kunnen
ondenen om met extra energie te speureri naar aanvul-
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